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هرامش 86 تاراشا -  13همانلصف 

باتک 13تاصخشم 

ینامسآ ياه  14همزمز 

يدمحم سابع  !/ شاب 14مهانپ 

یناما مثیم  / ندیسر قوش  15زا 

ییاضر هدیمح  / اعد ياه  17هخاش 

یسوط اروح  / شیاین 19ياتسور 

داژن لیلخ  هدیعس  / 20هنارفولین

دنمتداعس مظعا  / نافوت موجه  21رد 

روپ نامیلس  هدیحو  / فطل 23يایرد 

يرصیقریم قداصدمحمدیس  / مهانپ 23یب 

يدمحم سابع  / وت 25یب 

يدمحم سابع  / 25هبوت

زبس 27جارعم 

( هولصلا یلع  ّیح  )27

ییاضر هدیمح  / تفگش 27روش 

یسوط اروح  / نامسآ ات  28یلپ 

هداز یقت  هبیط  / میظعت 28رس 

یفسوی هرهاط  / ناذا 29يادص 

قدصم هیدهم  / 30زاین

نابز شوخ  هیطع  / يزو یم  وس  مادک  زا  30وت 

يدمحم سابع  / 31زیربل

مالس 32حبص و 
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يوسوم رغصا  یلعدیس  / هاگرحس 32رطع 

یمیظعلادبع همطاف  / ادرف تمس  33هب 

رون ياه  هخاش  35رب 

( دیشروخ يامیس  )35

ییاضر هدیمح  / كالفا غیتس  35رب 

لاصو 37دهش 

یناما مثیم  / راختفا 37مچرپ 

نیدلاردب مظاکدمحم  / لّزغت 38هاگرد 

نوتیز 39مخز 

يدمحم سابع  / ربخ نیرت  39غاد 

ییاضر هدیمح  / اه هنزور  مامت  40زا 

یناما مثیم  / تسین یهار  راهب  42ات 

ییاضر هدیمح  / تسا کیدزن  42حبص 

نامز هچیرد  44زا 

44هراشا

ینید یناسر  عالطا  غیلبت و  44زور 

يریما نیسح  / رون 44ناربمایپ 

یجنپ هجیدخ  / یتوکلم 45تماق 

هدازربکا ریما  / گرزب 46تلاسر 

یقلاخ یلع  / هشیمه زا  46رتاسر 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / روضح يالجت  هب  47هداتسیا 

فانصا 49زور 

یسوط اروح  !/ نک 49تکرح 

یسوط اروح  !/ ریگب الاب  ار  50ترس 

ردخم داوم  اب  هزرابم  یناهج  51زور 

یناما مثیم  / درک زاغآ  ون  زا  51دیاب 
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ییاضر هدیمح  / يدوبان ياه  52هداج 

یجنپ هجیدخ  !/ بایرد ار  53تدوخ 

هتسیاش تداعس  یلع  / ناراب راهب و  ياه  هچوک  54رد 

هدازربکا ریما  / نایصع 55گرم و 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  ، .../ تسالویه 56الویه 

يریما نیسح  / یهاوخ یم  57هدارا 

يریشمش هّللا  حور  / هودنا زا  یلاخ  مدزاب  58مد و 

قدصم هیدهم  / نم 58یگدنز 

درف يولع  ییحی  / 59رییغت

شنارای یتشهب و  رتکد  هّللا  تیآ  هنامولظم  60تداهش 

ییاضر هدیمح  / نارتوبک يادص  60اب 

یناما مثیم  / هدش يا زاغآ  تداهش  اب  61وت 

یجنپ هجیدخ  / تبیصم 63راوآ 

هتسیاش تداعس  یلع  / هتخوس ياه  64هناورپ 

نیدلاردب مظاکدمحم  / قیاقش یمان  مان  64هب 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / تختیاپ رهظ  زا  دعب  ِهام  65ریت 

هدازربکا ریما  / هدش هداد  هدعو  تشهب  66ات 

يریما نیسح  / يدوب یتشهب  67وت 

يریشمش هّللا  حور  / اهزور نیمه  یلاوح  67رد 

یمیظعلادبع همطاف  / تیدوبع 68نابدرن 

یمیظعلادبع همطاف  / وت 69زور 

هیئاضق هوق  70زور 

یجنپ هجیدخ  / تلادع 70زور 

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  72تداهش 

يدمحم سابع  / هتسکش 72ولهپ 

هدازربکا ریما  / بش نیرت  73هریت 
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یناما مثیم  / تسا هتشگرب  امش  74تناما 

يوسوم رغصا  یلعدیس  / مالسلااهیلع همطاف  لیمج  75ربص 

نیدلاردب مظاکدمحم  / کشا سیخ  همان  گوس  77اب 

نیدلاردب مظاکدمحم  / نوخ خرس  77تیاور 

یجنپ هجیدخ  / مدوب دهاش  78نم 

هدازربکا ریما  / ...و همطاف  مدوب و  79نم 

یجنپ هجیدخ  / هناخ هشوگ  هشوگ  80رد 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / رذگب 81راذگب و 

نادامار نیرسن  / قارف 83غاد 

يداب تهزن  / نتسیرگ يارب  84یتقو 

یسوط اروح  / هودنا 86يادلی 

هداز یقت  هبیط  / مغ 88بورغ 

يداب تهزن  / هیرگ نابیرگ  رد  89رس 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / شود رب  ملاع  89مغ 

يریما نیسح  / ما 93هتسخ 

هداز یقت  هبیط  / هشیمه 94تبرغ 

نادامار نیرسن  / نابرهم 94شوغآ 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / هتخوس تارطاخ  95اب 

يریما نیسح  / ...تفر نابغاب  97یتقو 

یسوط اروح  /؟ تساجک 99مردام 

هدازربکا ریما  !/ هاچ 100يا 

هداز یقت  هبیط  / 101نازخ

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / مالسلا هیلع  یلع  اب  101هظحل يا 

هدازربکا ریما  /؟  یسک هچ  102يوار ؛

داژن لیلخ  هدیعس  / ندوشگ هدقع  يارب  103یتقو 

نادامار نیرسن  / تسا شوماخ  104هنیدم 
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يریشمش هللا  حور  / نایاپ یب  هودنا  104يا 

يردیح همطاف  / 105هیمطاف

هدازربکا ریما  / روبص 105گنس 

یچنپ هجیدخ  / اروشاع هشیمه  108يا 

يریدن هیقر  / 108شهاوخ

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / ناتسین رد  110شتآ 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / دریگب شتآ  شا  110هناورپ 

یبورکیم ییایمیش و  ياه  حالس  اب  هزرابم  112زور 

یناما مثیم  / ناهج ياه  هچوک  سپ  هچوک  112رد 

يریما نیسح  /؟ یمخز 113هآ 

بارحم دیهش  هللا ، همحر  یقودص  هللا  تیآ  114تداهش 

یجنپ هجیدخ  / تلاسر 114يادر 

هدازربکا ریما  / دنلبرس 115خرس و 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / رطخ 116شوداشود 

يریما نیسح  / تسا تداهش  هب  یلوا  یسک  118هچ 

یمیظعلادبع همطاف  / ربس 118روضح 

« ریدغلا  » بحاص ینیما ، همالع  تشادگرزب  120زور 

يدمحم سابع  / رون زا  120هنزور يا 

یجنپ هجیدخ  / ریدغ 121هار 

يریما نیسح  / قشاع 122همالع 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / تیمولظم نیرت  سیفن  123راشتنا 

يداب تهزن  / مالسلا هیلع  ردیح  رابت  زا  124يدرم 

هدازربکا ریما  / یقشاع تسلا  124رد 

یجنپ هجیدخ  / ریدغ 125راسخاش 

يریما نیسح  / یقاس 126همالع 

یمیظعلادبع همطاف  !/ درم 127ظفاحادخ 
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اکیرما ناگوان  طسوت  ناریا  يربرفاسم  يامیپاوه  129طوقس 

يدمحم سابع  / هتخوس ياه  129هدنرپ 

یناما مثیم  / هعجاف ياه  130مشچ 

یجنپ هجیدخ  / 131یگنادواج

هدازربکا ریما  / امش نوخ  تکرب  132زا 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / جارعم يارب  133تیلب 

يریما نیسح  / دیسرپب اه  یهام  135زا 

ملق 136زور 

يدمحم سابع  / ملق هب  136مسق 

یجنپ هجیدخ  / هشیدنا ياه  هناش  رب  137راوس 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / وت زا  دوش  یم  زاغآ  قشع  و  ... 138

هتسیاش تداعس  یلع  / ...تسه دسیون و  140یم 

يریما نیسح  !/ سیونب وت  ...میوگ  یم  140نم 

نابز شوخ  هیطع  / 141سیونب

يدمحم همطاف  / یهاگآ 143هنشت 

یمیظعلادبع همطاف  / تیاسر يادص  143اب 

يریشمش هللا  حور  / مسیونب 144راذگب 

نینبلا ما  ترضح  145تافو 

يدمحم سابع  !/ البرک ردام  145ظفاحادخ ،

نیدلاردب مظاک  دمحم  / تّیلالز 146یناوارف 

يداب تهزن  / مالسلااهیلع همطاف  قشع  تیاهن  یب  ات  147زاورپ 

یجنپ هجیدخ  / هودنا نیشن  150تبرغ 

هتسیاش تداعس  یلع  / هنیدم رادغاد  151ردام 

هدازربکا ریما  / کشا 153لگ 

يداب تهزن  / ناوغرا زامن  154کیدزن 

يریشمش هللا  حور  / نارسپ 154ردام 
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هدازربکا ریما  / ایرد 155ردام 

لمج گنج  156عوقو 

یجنپ هجیدخ  / خزود 156هار 

یناما مثیم  !/ تلادع ياسر  يادص  157يا 

هدازربکا ریما  / يوم خرس  رتش  158نیا 

مالسلااهیلع همطاف  ترضح  160تدالو 

يدمحم سابع  / تا ینابرهم  ياشامت  160هب 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  !/ هوکشب 161تمان 

یجنپ هجیدخ  !/ وناب يدمآ  162شوخ 

هتسیاش تداعس  یلع  / ریظن یب  راهب  163هدجه 

هدازربکا ریما  / نیریش 164ربخ 

روپ نامیلس  همطاف  / زبس 165قافتا 

يراظن هموصعم  / تشهب 166تراشب 

یناخ میرک  هزمح  !/ ناهج هب  يدمآ  168شوخ 

يدمحم همطاف  / يراج 170رثوک 

يریدن هیقر  / 170بیس

ردام ماقم  تشادگرزب  زور  نز و  171زور 

يدمحم سابع  / دنوادخ تمعن  نیرت  171هوکشاب 

يدمحم سابع  / اه هنیآ  زا  رت  172لالز 

یناما مثیم  !/ ردام هناخ يا  بلق  173وت 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / دنلب 174تمان 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / اه هراوهگ  باوخ  رانک  176تبحم ،

يداب تهزن  / تسوت ياپ  ریز  177تشهب ،

یجنپ هجیدخ  !/ ردام نک ، 177میاعد 

هدازربکا ریما  / تبحم 178ناماد 

نایمیکح تاداسلا  زانهم  / ایح میرح  180رد 
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هداز یقت  هبیط  / یتسه گنر  181نیرتابیز 

يریما نیسح  /؟ ردام میوگب  هچ  182زا 

یمیظعلادبع همطاف  !/ دنخب 183یتخل 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  185تدالو 

يدمحم سابع  / دش دلوتم  وت  اب  185قشع 

نیدلاردب مظاکدمحم  / حبص زا  رت  186نشور 

یجنپ هجیدخ  / دیآ یم  هللا  187حور 

هدازربکا ریما  / نامسآ 188دنزرف 

يریما نیسح  / ادخ حور  رب  189مالس 

یعامتجا نیمأت  یتسیزهب و  190زور 

یجنپ هجیدخ  / هشیدنا زاورپ  190زور 

یسوط اروح  / هناردام 191رهم 

ناریا یمالسا  يروهمج  يوس  زا  تینما ، ياروش  همانعطق 598  شریذپ  193مالعا 

يدمحم سابع  / اه مخز  193مهرم 

یجنپ هجیدخ  / وت نامرف  هب  194رس 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / زاغآ ای  195نایاپ 

هدازربکا ریما  / 196خلت

مهار رد  مشچ  نم  ار  197وت 

نایلیلخ يدهم  / راهب 197ناهگان 

يدمحم سابع  / یگنتلد 198يوب 

ییاضر هدیمح  /؟ کیدزن هعمج  199مادک 

نایلیلخ يدهم  / مریم یم  وت  200یب 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / هعمج ِیگنتلد  يور  201هبور 

نادامار نیرسن  / وت هاگن  زاوشیپ  201هب 

يربکا همطاف  / رظتنم 202منم !

زکرم 204هرابرد 
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هرامش 86 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 86

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

ینامسآ ياه  همزمز 

يدمحم سابع  !/ شاب مهانپ 

.ما هدشن  مامت  زونه  .مراد  هلصاف  ندش  راخب  ات  هرطق  کی  زونه  نم  .تسا  غاد  ما  یناشیپ  زونه 

هب زیچ  چـیه  زونه  .هدوب  یهار  هشیمه  تسه ؛ یهار  هک  مراد  نیقی  زونه  اـما  ما ؛ هدرک  مگ  ار  مرـس  تشپ  ياـه  هداـج  ماـمت  هچرگا 
رد هشیمه  .دـهد  یم  یگدـنز  يوب  دـشاب ، وت  داـی  اـجره  .تسه  زیچ  همه  یتسه ، وت  اـت  .یهاوخ  یمن  وت  نوچ  تسا ؛ هدیـسرن  رخآ 

.يا هدرک  تیاده  رون  تمس  هب  ارم  اه ، هظحل  نیرت  کیرات 

یهم رد  ار  میاه  تسد  .تسا  هدـش  ما  هناخ  غارچ  یـشوماخ ، وت  یب  ما ، هدـش  شومارف  یهارمگ ، ياه  هداج  رد  هک  تساه  لاس  نم 
یهار چـیه  هک  دـنگنراگنر  ییاه  هژاو  لال  تساه  لاس  منابز  .تسا  هدـنام  اج  اه  ههاریب  نیرت  هارمگ  رد  میاهاپ  .ما  هدرک  مگ  ظیلغ 

.دنرب یمن  وت  یتسود  هب 

مامت .تسا  هتـسب  خـی  دـیدرت ، کش و  زا  يا  هلاه  رد  منامیا  هک  تساه  لاس  .تسا  هدرک  زیربل  ظیلغ  یهم  ار  میور  شیپ  ياه  هداج 
یب فطل  اب  وت  هشیمه  اما  مدیـسر ؛ نایاپ  هب  وت  یب  مراد ، دای  هب  هک  يا  هقیقد  نیلوا  زا  .دـهد  یم  یـسپاولد  يوب  مرمع  ياـه  تعاـس 

.يدز میادص  تمدناوخن ، يدیشوپ ؛ مشچ  مدرک ، هانگ  یتفریذپ ؛ ار  ما  هتسکش  ياه  هبوت  مامت  .يدرک  مزاغآ  تنایاپ 

مادک ما ، يریذپن  وت  رگا  .متشاد  تتمارک  يایرد  هب  مشچ  متفر ، هابتشا  رگا  .هدوب  وت  دح  یب  ینابرهم  دیما  هب  مدرک ، هانگ  رگا  یهلا !
یناوج تا ، يریذپاطخ  یـشوپ و  مشچ  هب  نیقی  اب  .یـشاب  مریگتـسد  ات  منک  یم  دـنلب  وت  يوس  هب  ار  میاه  تسد  مناخرچب ؟ رـس  وس 

.دزغل یم  متلفغ  ياپ  یهاگ  رگا  ییوت ؛ مدیما  .ما  هدرک 

.ریغ زا  نک  مزاین  یب  ماوت ؛ دنمزاین  یهلا !
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یم هک  یتاـملک  اـب  اـت  هد  تصرف  نم  هب  ار ، تهار  منک  زاـغآ  اـت  هد  رگید  یتـصرف  نم  هـب  .مناوـخب  فـطل  هـب  مـنارم و  رد  زا  یهلا !
.مدرگب وت  لابند  هب  هملک  نیلوا  زا  هدش ، هک  مه  راب  کی  يارب  مهاوخ  یم  میوگب ؛ نخس  وت  اب  مسانش ،

اب هک  هدب  تصرف  نم  هب  .دـنا  هدـناوخ  اهرتفد  دـنا و  هدـیمهف  اه  ملق  همه  ار  نیا  دـنا ؛ هدرک  ناهنپ  دوخ  رد  ار  وت  مان  تاملک ، یمامت 
.مریمب وت  قشع 

یتسم رامخ  نیا  زا  رس  مرادن  رب  رمع  همه  »

« یتسشن ملد  رد  وت  هک  مدوبن  نم  زونه  هک 

یناما مثیم  / ندیسر قوش  زا 

؟ تسین ادیپ  باتفآ  رادـم  رگم  اه ؟ هناورپ  دـندرگ  یم  هچ  لابند  تسین ؟ نشور  باتفآ  غارچ  رگم  دـندرگ ؟ یم  هچ  لابند  اه  هناورپ 
نایرارف هاگهانپ  هک  دنا  هدرتسگن  ار  رون  ياه  شرف  رگم  دنا ؟ هدروآرد  بش  ياه  هلوغیب  زا  رـس  هک  اه  هناورپ  دـندرگ  یم  هچ  لابند 

یسک هچ  ار  رودارود  ياه  هناخدور  یکیدزن ، نیمه  رد  هناخدور  همه  نیا  اب  تسیچ ؟ یتسرپ  بش  همه  نیا  لیلد  دشاب ؟ یهایـس  زا 
؟ تفر دهاوخ 

هدماین اه  هرجنپ  تفایض  هب  دیشروخ  هک  دنا  هدیشک  ار  اه  هدرپ  دیاش  دوش ! یم  هدید  کیرات  اج  همه  هک  دنا  هتـسب  ار  اه  مشچ  دیاش 
یمن تشهب  یناحیر  هحیار  رگم  دنا ؟ هتسب  ار  اه  بلق  هچیرد  ارچ  تسا ؟ هدینشن  ار  رحـس  ياهدای  هناربمایپ  يادص  یـسک  هچ  تسا !

؟ دزو

ياه هناشن  نیمز ، نامـسآ و  هک  تسوت  روضح  ياه  هناشن  بورغ ، عولط و  هک  مسق  اه  مشچ  باـق  تشپ  هدیکـشخ  ياـه  کـشا  هب 
اه نادـیم  .دـنا  هدینـش  ار  وت  روبع  يوب  هک  دـننز  یم  دایرف  اـه  هچوک  .تسا  یلجت  رد  راوید » رد و  زا  هدرپ  یب  راـی  « ؛ تسوت روضح 

.تسوت هب  ندیـسر  قوش  زا  دـندرگ ، یم  هک  کلف  يوتردوت  هریاد  ُهن  .دـنا  هدـید  ار  تروآ  مایپ  ياه  كدـصاق  هک  دـننز  یم  دایرف 
!؟ دشاب وت  دای  زا  یلاخ  هک  تساجک  وت ، مارتحا  هب  دنوش  یم  مخ  اه  گرب  وت ، مارتحا  هب  دنتسیا  یم  اه  هخاش 

.تسا هدش  هتسخ  هک  هدز  تدایرف  ردقنآ  توکس 

.تسا هتفرن  يرود  ياج  عمش  اه ؟ هناورپ  دندرگ  یم  هچ  لابند 

تسام هرمه  قیرط  ره  رد  وت  يور  لایخ  »

تسام هگآ  ناج  دنویپ  وت  يوم  میسن 

دننک قشع  عنم  هک  ینایعدم  مغر  هب 

تسام هّجوم  تّجح  وت  هرهچ  لامج 
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تسا بوجحم  هچرگا  ام  رظن  زا  تروص  هب 

« تسام هفرم  رطاخ  رظن  رد  هشیمه 
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شزاون زا  نیمز  ياه  شرفگنـس  مدـق  هب  مدـق  هک  يا  ینیب ! یم  ار  اه  مشچ  وت  دـنیب و  یمن  ار  وت  اـه  مشچ  هک  يا  شخب ! یتسه  يا 
هک نامزومایب  يا ؛ هظحل  یتح  میشابن  وت  یب  هک  مینیبب  رـضاح  اج  همه  ار  وت  هاگن  هک  نامزومایب  دزوس ! یم  ترگریوصت  ياه  تسد 

ياه تسد  تمدـخ  هب  ریقف ، ياـه  هرفـس  یناـمهم  هب  میربب ؛ هتـسکش  ياـه  لد  تداـیع  هب  ار  اـه  یبوخ  همه  همـشچرس  وت ، هب  قشع 
! نیمحارلا محرا  ای  میزروب ! قشع  هک  نامزومایب  .ناوتان 

ییاضر هدیمح  / اعد ياه  هخاش 

رد مهاگن ، هتفرگ  راخب  ياه  هشیـش  تشپ  زا  بش  تسین ؛ يا  هراتـس  تسین ؛ يرون  .تسا  هدـش  فعاضم  نم  رد  بش  .دـیآ  یم  داـب 
.دود یم  میاه  لولس  مامت 

! منامن هنوگ  نیا  ياهزور  ریگ  نیمز  ات  نک  کمک  متسیاب ؛ نک  کمک  ریگب و  ار  میاه  تسد  ایادخ !

! مشکب سفن  يرت  هزات  ياوه  رد  ات  نک  کمک 

زاب رک  مادـم  روک و  مادـم  اهادـص ، اه و  گنر  رفـس  زا  ات  نک  کمک  مرب ! هدجـس  رب  رـس  هنارکـش ، هب  ار  ما  یگدـنب  ات  نک  کمک 
! مدرگن

! منک هزات  سفن  تسلا ، تارطاخ  رد  ات  نک  کمک 

! منک شیوخ  نشور  ياهزور  زا  يدای  ات  نک  کمک 

مدق راهب  ناراب و  یلاوح  رد  ات  نک  کمک  ندـش ! قرغ  دوخ  رد  همه  نیا  رطاخ  هب  ارم  شخبب ؛ تلفغ  همه  نیا  رطاخ  هب  ارم  ایادـخ !
! منزب

! دنریگب شیاین  يوب  میاه ، هظحل  هظحل  ات  نک  کمک 

دنک یم  نانچ  غاد  ماوت  قشع  »

دنک یم  ناغف  هدنزوس  شتآک 

تخوسن نت  زج  هب  هدنزوس  شتآ 

« دنک یم  ناج  هب  گنهآ  وت  قشع 

رب هک  يراب  هلوک  ایادـخ ! .مریگب  سپزاب  ار  شیوخ  هاگن  ساکعنا  اـت  مرگن  یم  اـه  هنیآ  هب  تسوت ! تسد  هب  مدوبن  دوب و  هک  ادوبعم 
يوس هب  ار  مناتـسد  ات  مرادرب ، مدـق  وت  تخانـش  ریـسم  رد  ات  نک  کمک  تسا ؛ یـشیوخ  یب  زا  نیگنـس  راشرـس و  مشک ، یم  شود 

! منیچب تباجا  اعد ، ياه  هخاش  زا  منک و  دنلب  نامسآ 
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دیماان مندیسر  دیما  ات  ریگب  ار  متسد  منامن ؛ اهر  تلفغ  ياه  خالگنـس  رد  ات  ریگب  ار  متـسد  منز ؛ یم  مدق  یگدنب  تازاوم  هب  ایادخ !
! نک رون  زا  راشرس  ار  متاظحل  مناخرچب ! مشچ  اه  یگدوهیب  رد  ات  ریگب  ار  متسد  دوشن ،
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.مجاتحم وت  يدـنوادخ  هدوشگ  رتچ  هب  اهنت  هئطوت ، نیگمهـس  شراب  ریز  هک  تسا  هدرک  نیمک  نم  رد  نانچ  نآ  سیلبا  اراگدرورپ !
.مواکب وت  لاصو  دیما  هب  ار  رمع  كانلوه  ياه  هندرگ  ات  نک  شیوخ  یگدنب  هتسیاش  نانچ  نآ  ارم  ایادخ !

ییانـشور مناوتب  ات  مرادرب ؛ شیوخ  هودنا  نابیرگ  زا  رـس  مناوتب  ات  ناهرب  نت  دنب  زا  نانچ  نآ  ارم  ریذـپب و  ار  ما  یگدـنب  اراگدرورپ !
.منک هبرجت  شیوخ  هرذ  هرذ  رد  ار  نامیا 

.یکیرات همه  نیا  زا  هدب  متاجن  ریگب و  ار  متسد  نک ؛ نوریب  مناج  زا  ار  مهو  ياه  هیاس  ایادخ !

یسوط اروح  / شیاین ياتسور 

.مناوخب ار  وت  نادباع  نابز  نافراع و  هجهل  هب  ات  ما  هدمآ  مه  زاب 

ار مترطف  .ما  هداد  تسد  زا  هانگ  ینیـشنرهش  رد  ار  ما  هجهل  .مرادن  يا  هجهل  چیه  اما  ما ، هدـمآ  ایند  هب  شیاین  كاپ  ياتـسور  رد  نم 
.ما هتشگزاب  ناطیش ، ياه  هسیسد  هدروخ  تبرض  ما و  هدرپس  تلفغ  هدناب  دنچ  ياه  نابایخ  یمس  یگدولآ  هب 

! نم شیاسآ  راس  هیاس  تناتسد ، هیاس  يا  نم ! هاگهانپ  تناماد  يا  نادرگزاب ، نم  هب  ار  متیوه  ما ؛ هدرک  مگ  ار  ما  همانسانش  نم 

تـشد رد  دود  یم  سفن  کی  مناج  دـتفا و  یم  وجو  تسج  هب  نانک  هلوره  منابز  میاشگ ، یم  ار  اعد  ینامـسآ  ياـه  هفیحـص  یتقو 
میارب هجهل  نیا  ردـقچ  مبای ! یم  تناکاپ  ینامـسآ  ياه  شهاوخ  رد  ار  ما  يردام  هجهل  راگنا  .دـنهد  یم  ار  وت  يوب  هک  ییاـهاوجن 

! تسانشآ

تماـیق تماـق  رد  هتخود و  هناـصلاخ  ياـه  هدجـس  ِداجـس  ِنازیر  هـشیمه  ياـه  کـشا  هـب  ار  شهاـگن  لـفط  دـلبان ، هتخومآاـن  نـیا 
.تسا هداتسیا  تکرح  یب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما ،

یم ار  شیوخ  هناموصعم  یکدوک  شا ، یتشهب  ياه  هضور  نانجلا و  حـیتافم  رد  شیاـین ، ياتـسور  ياـه  هچوک  سپ  هچوک  رد  نم 
.میوج

وت زا  ار  سامتلا  دـیما و  سرد  هک  اهنآ  هب  ردـقچ  مجاتحم ! وت  تیادـه  ناـغارچ  ياـمیپ  شرع  هشیدـنا  دـنمناوت و  ناوزاـب  هب  ردـقچ 
! مدنمزاین دنا ، هتخومآ 

.ار دوخ  یکدوک  تلاصا  میوج و  یم  ار  وت 
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! مبایراب تا  يدونشخ  اضر و  یناوضر  هب  مریگب و  هیده  وت  رهم  ناتسد  زا  ار  ما  یتشهب  همانسانش  ات  نادرگ  زاب  شیوخ  هب  ارم 

! بایرد ارم  مروبص ، راگدیرفآ  يا  بایرد ، ارم 

داژن لیلخ  هدیعس  / هنارفولین

وت یناـبرهم  زا  رت  هداـشگ  یتسد  وت و  هاـگراب  زا  رت  هدوشگ  يرد  یتسه  ماـمت  رد  هک  يا  هدـنب  منم ؛ يرآ  منز ، یم  فرح  وت  اـب  نم 
.تسا يراج  نم  تکاس  ياه  هظحل  رد  يراهب ، بان  میسن  لثم  وت  مان  مرگن ، یم  بوخ  هک  یتقو  ما ، هتفاین 

هنارتوبک یتقو  .درب  یم  نافرع  هنییآ و  بآ و  ینامهیم  هب  ار  ملد  نیریش ، هنادواج  سح  کی  یناوخ ، یم  شیوخ  هب  ارم  هک  هاگ  نآ 
مان اهنت  نم  هنیـس  يانگنت  رد  ینعی  تسا ، یناف  ینیمز  ياه  هصغ  مامت  جنر  منک  یم  سح  میاشگ ، یم  لاب  وت  يادص  زبس  تمـس  هب 

.تسا یقاب  وت  دنلب 

هاگـشیپ هب  زج  ما ، هتفاتـش  تمحر  دـیما  هب  هک  اجره  ما و  هتفاین  وت  رهم  زا  رت  یلزا  ما ، هتفر  وجو  تسج  هب  مرطاـخ  نشلگ  رد  هچ  ره 
اب ار  یگنرد  ما و  هدرکن  كرد  وت  نودـب  ار  يا  هظحل  چـیه  هک  ارچ  مشاـب ؛ دوخ  اـب  مناـمب و  وت  یب  مناوت  یمن  .ما  هدیـسرن  وت  لدـع 

تسد هنادنمتواخس  هک  تسا  یهانپ  نیرت  نما  وت  ناماد  یلاح ، ناشیرپ  یـسک و  یب  قیاقد  رد  ما و  هدربن  رـس  هب  تمالـس  هب  شیوخ 
.تساریذپ ار  مزاین 

مدـیچ و وت  رهم  غاب  زا  هک  اه  هشوخ  نآ  درادـن ، ینیمز  نارباع  خـلت  دـنخبل  زج  ییاـهب  هتخادـگ  لد  هتخوس و  هنیـس  هک  اـهزور  نیا 
.تساعد ینامسآ  ياه  هظحل  رد  مندنام  هناوتشپ  مدیزگ ، وت  فطل  فدص  زا  هک  اهدیراورم 

يراس وت  مادـم  ضیف  هک  هاگ  نآ  دـسر و  یمن  یـسک  نورتس  ناتـسآ  هب  مزاین  تسد  تسا ، هدوشگ  وت  تمحر  رد  هک  اجنآ  ایادـخ !
.مرادن ناهج  ياه  مان  یشومارف  زا  یسرت  تسا ،

یب يدوخ و  یب  ياه  هظحل  رد  نم  نایـصع  ما و  هدوب  دوخ  یب  ما ، هدوبن  وت  یب  هاـگ  چـیه  هک  منک  یم  رارقا  وت  یتوکلم  رـضحم  رد 
راشبآ اهتنم و  یب  هنیجنگ  اهب ، نارگ  هیامرـس  نیا  هک  مهاوخ  یم  مراد و  دـیما  مشچ  وت  تمارک  يایرد  هب  هدـش و  دـلوتم  یماجنارس 

هک اـج  ره  هظحل و  ره  مدوخ ، زا  ار  وت  ینادرگ  يور  نم  هک  يرادـب  ما  ینازرا  هشیمه  ار  ندوـب  وـت  اـب  ياـه  هظحل  نیا  فـقوت ، یب 
.مناد یم  ضحم  یکیرات  قلطم و  مدع  دشاب ،
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نارک یب  هب  شیاین ، مارآ  قیاقد  هب  ارم  .نک  رظن  تیانع  مشچ  اب  تسا ، هدـش  نامهم  وت  هاـگرد  هب  هک  کـچوک  هدـنب  نیا  رب  ایادـخ !
مرب و یم  نامـسآ  هب  یتسد  هک  راب  ره  .ییوت  هدـنبات  رون  هدـنیاپ و  شمارآ  هک  مناوخ  یم  ار  وت  نم  نک ! توعد  تدوخ  فطل  یبآ 

.مبای یم  رترابرپ  وت  لضف  زا  ار  ما  هشیدنا  رتراشرس و  وت  قشع  زا  ار  ما  هنیس  منک ، یم  بلط  ار  وت 

ياه هیرگ  دوصقم  هناقشاع و  ياوجن  روظنم  زادگ ، زوس و  ياه  هظحل  ریگتسد  قشاع ، نارتوبک  هشیمه  يانشآ  مادم ! تیمیمـص  يا 
.تسا يدبا  مبلق  رد  وت  رهم  یناشفا  تسد  منک  یم  رارقا  هک  ریذپب  ما ؛ هدمآ  وت  هاگراب  هب  هنارفولین  هنابش !

دنمتداعس مظعا  / نافوت موجه  رد 

؛ مکچوک یهایگ 

، نابایب رکب  كاخ  رب  هتسُر 

؛ نافوت تخس  هنایزات  باتفآ و  بیکش  یب  ترارح  زا  همهاو  رد 

.دشاب منازرل  هقاس  تشپ  هک  یتخرد  تماق  هن  ندیمرآ و  يارب  يربا  هیاس  هن 

.دهد یم  مناکت  هشیر  ات  یسفن ، ره 

، نامسآ يایور  رد  تسد  منیمز و  دنب  رد  ياپ 

.تساجک ات  اجک  زا  مناد  یمن  هک  یناهج  رد 

.نافوت ربارب  رد  دشاب  مهانپ  باتفآ و  ربارب  رد  دشاب  منابیاس  هک  یسک  ددرگ ؛ یم  یسک  یپ  هک  تسا  یسح  نم  رد 

.شتسرپ يارب  نتشاد ، تسود  يارب  تسا  یسح  نم  رد  هن ...!

! يدیشک منوریب  كاخ  زا  يداد و  ما  هقاس  يداد ، ما  هشیر  هک  ییادخ  يا 

! توهرب نیا  رد  ارم  بایرد 

؟ هتخومآ ار  وت  مان  اجک  زا  رود  هرایس  نیا  رد  یشحو  کچوک  هایگ  نیا 

.هتخانشان نیمزرس  نیا  رد  ارم  بایرد  مشاب ! هدینش  هکنآ  یب  مناد  یم  ار  تمان  هک  ییادخ  يا 

.دتسیا یم  شزرل  زا  مناتسد  هک  تسوت  مان  هزجعم  اب  اهنت  ییاهنت ، ماهوا و  نایم  رد 

.نافوت موجه  رد  مور  یم  داب  هب  شیوخ و  سفن  ياوه  منهج  رد  مزوس  یم  وت  یب  هک  ارم  بایرد  ایادخ !
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روپ نامیلس  هدیحو  / فطل يایرد 

! ایادخ

.تسور شیپ  هک  یکیرات  تمس  هب  دهد  یم  قوس  ارم  داب  ما ؛ هدش  ادج  هخاش  زا  هک  مگرب 

؛ دنک یم  تیاده  ینشور  تمس  هب  ارم  تتمظع  دیـشروخ  .ینک  ما  يرای  رگم  مناخرچ ؛ یم  مشچ  وس  ره  هب  .مداب  رب  هتفر  یکدصاق 
نیمز رب  ارم  نانچ  مه ، یهاگ  تسا ، هتفرگ  نم  زا  ار  نتفر  هار  ناوت  هدروخ و  هرگ  میاهاپ  رب  يریجنز  نوچ  ناهانگ ، راب  ینیگنس  اما 

.دهد یمن  نتساخرب  تئرج  نم  هب  وت ، نابرهم  ناتسد  زج  یتسد  چیه  هک  دبوک  یم 

! ایادخ

.هانگ ناما  یب  موجه  رد  مسردایرف  ییوت 

ار ما  هنشت  ناج  ات  مراد  يرای  تساوخرد  وت  زا  یناوتان ، زجع و  يور  زا  منک و  یم  زارد  تدوبک  نامسآ  يانهپ  هب  ار  مریقح  ناتـسد 
.ینک باریس  شیوخ  تمحر  ناراب  زا 

یناراب ناسرب  تیاده  ربا  زا  بر  ای  »

« مزیخرب نایم  يدرگ ز  وچ  هکناز  رت  شیپ 

.ما یناشونب  نآ  زا  يا  هعارج  ات  مراپس  یم  تفطل  يایرد  جاوما  هب  ار  مبلق  نیرت ! هدنشخب  يا 

يرصیقریم قداصدمحمدیس  / مهانپ یب 

! قیفر ای 

، مهانپ یب  میاهنت ،

.وت ریغ  نایم  رد  میاهنت ، مروجنر ؛

.یلاشوپ ياه  هاگهانپ  همه  نیا  نایم  رد  مهانپ ، یب 

! بیبح ای 

اب ینک و  باریـس  ارم  تدوج  ياـیرد  اـب  یـشکب و  مدوجو  رب  مرک  تسد  یهد و  ياـج  دوخ  تبحم  شوغآ  رد  ارم  وت  هک  دوش  یم 
نایـصع يدیلپ و  هچ  ره  زا  ات  يرآ  دورف  مهایـس  لد  رب  ار  تتمحر  ناراب  ییامن و  ظفح  باذع  نازوس  يامرگ  زا  ارم  تترفغم  هیاس 

؟ دوش هدودز  دراد  دوخ  رد  هک 
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! تاوصالا عماس  ای 

متـشاد یمرب  هانگ  يوس  هب  هک  ارم  ياه  ماگ  يادـص  وت  يداد ، ارف  شوگ  نآ  هب  وت  دـش و  يراج  مناـبز  زا  هک  یتشز  ياهادـص  هچ 
! ونشب مه  ار  ادص  نیا  لاح  يدینش ،

؟ روُفَغلا الا  َِبنذُملا  ُمَحُرَی  لَه  ِبنذُملا و  انَا  روُفَغلا و  َتنَا  يالوم ، ای  يالوم 

! نیکابلا بیبح  ای 

.ییامن كاپ  شزرمآ  لامتسد  اب  ار  میاه  کشا  یشاب و  مروبص  گنس  وت  مراد  تسود 

! نیبنذملا ءاجر  ای 

! مورن شغارس  هب  ات  نک  ما  يرای  ای  رذگرد و  مهانگ  زا  سپ  تسا ؛ هداد  مندرک  هانگ  تئرج  وت ، ششخب  هب  دیما 

! میکح ای 

! نیمحارلا محرا  ای  ینکردا  ...دودحمان  وت  تافص  اّما  تسا ؛ دودحم  وت  دزن  دشاب ، رایسب  هک  مه  ردقچ  ره  ام  ناهانگ 

يدمحم سابع  / وت یب 

وت یب  مرادن  چیه  زج  مچیه و  نم 

وت یب  مراک  هب  هرگ  هرگ ، هداتفا 

نک مزیربل  شیوخ  ای ز  نکشب و  ای 

وت یب  مرابغ  زا  رپ  يا  هنیآ  نم 

يدمحم سابع  / هبوت

ایرد ایرد  هاچ ، مهر و  هدرک  مگ 

ایرد ایرد  هابتشا ، متلفغ  زا 

تسرفب یتاجن  یتشک  وت  هبوت  زا 

ایرد ایرد  هانگ ، يا و  هقرغ  نم 
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زبس جارعم 

( هولصلا یلع  ّیح  )

ییاضر هدیمح  / تفگش روش 

هب نم  رد  رتوبک  رازه  .ما  هدناخرچ  ادص  دـنلب  ياه  هتـسدلگ  يوس  هب  ار  مرـس  .ما  هداتـسیا  ما و  هتفرگ  ما  هتخیر  ورف  ناوناز  رب  تسد 
.تسا هدرک  لح  شیوخ  هبذج  رد  ارم  يرگید  روط  ادص  زورما  اما  ما ؛ هداتسیا  تهاگرد  رب  .دنا  هدوشگ  لاب  نامسآ  دصق 

گنهآ هظحل  هظحل  .دـنک  یم  کیدزن  دیـشروخ  رداـصم  هب  ارم  یـسک  موش و  یم  رود  شیوخ  زا  هظحل  هظحل  هولـصلا !» یلع  یح  »
یم دـنابوشآ و  یم  ارم  تفگـش  يروـش  قاـمعا ، زا  ما  هداتـسیا  .مدـنازرل  یم  نشور  یـسرت  مونـش و  یم  رت  فافـش  ار  نت  زا  روـبع 

.دناروش

نیا دیاب  .منک  تیاوجن  زامن ، مارآ  ياه  هکرب  رب  دیاب  .مشکب  مشچ  هب  ار  زیزع  تاظحل  نیا  دـیاب  .مشیدـنیب  تتمارک  يادـنلب  هب  دـیاب 
! منک سمل  بوخ  ار  هدوشگ  هچیرد 

نیا زا  ارم  یناوت  یم  هک  ییوت  اهنت  .عوشخ  هب  یگدنب ، هب  تربارب  رد  ما  هداتسیا  .دنا  هتفرگ  ناراب  يوب  تاملک ، .دنرذگ  رد  تاظحل 
«. َنیِّلاّضلا ْمِْهیَلَع َو َال  ِبوُضْغَْملا  ِْریَغ  « ؛ هد رارق  تناراکوکین  هرمز  زا  ارم  بایرد ! ارم  .ینک  راشرس  رون  همه 

هب نک  کـیدزن  ارم  .مکاـنمیب  تخـس  قارف ، ياـه  هزاورد  رب  نتفوـک  زا  هک  نم  ما ، هدرک  متـس  زین  شیوـخ  هتـسخ  ناـج  رب  هک  نـم 
، ادص هب  نک  کیدزن  ارم  دوجس ! رد  هنوگ  نیا  یگدنب  هب  نادرگ  مقیال  زامن ، هب  نادرگ  مراوتسا  زیزع ! تاظحل  نیا  قح  هب  شیوخ ،

.امرف زارفارس  یگدنب  هب  شیوخ ، يراگدرورپ  رتچ  ریز  ارم  دهد ! یم  ییاهر  نورد  یهایس  نیا  زا  ارم  هک  رون  هچیرد  نیا  هب 

ص:9

هرامش 86 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


یسوط اروح  / نامسآ ات  یلپ 

! قشع زا  ینامک  نیگنر  نیگنر ، یلپ  ییانشآ ؛ يوس  نآ  ات  یسک ، یب  يوس  نیا  زا  منزب  یلپ  دیاب 

.راگدنام دابآ و  يا  هناخ  لد ؛ ياه  هناریو  نورد  زا  مزاسب  يا  هناخ  دیاب 

مـسج هلق  نیرتالاب  ات  ار  مناتـسد  .تشگ  مهاوخ  رون  هنزور  یپ  رد  یتسرپاتکی و  هلبق  هب  ور  داتـسیا ؛ مهاوخ  تیادـه  طارـص  نیا  رد 
.منز یم  دایرف  ار  مریبکت  مرب و  یم  الاب  یکاخ 

یم شتمظع  هاگـشیپ  هب  ار  تماق  ورـس  يادـنلب  .موش  مراـگدرورپ  عوکر  قیـال  اـت  منک  یم  يدـیحوت  فاوط  یتسرپاـتکی ، هبعک  رد 
.میارس یم  ار  شا  یگرزب  حیبست  مزاس و  یم  تسود  رضحم  هب  ینتورف  زا  ینامک  مناکش و 

.مناشک یم  كاخ  هب  ار  هدیمخ  تماق  نیا 

.منک یم  ریزارس  شیاین  هیاپهوک  هب  ار  حور  مسج و  هلق  نیرترب  منکفا و  یم  كاخ  هب  ار  سفن  فیرح  نت ، هب  نت  دربن  نادیم  رد 

.منز یم  هلان  ار  دوخ  یکچوک  نایوگ ، حیبست  تسا و  بابرا  هاگشیپ  رد  هدنب  تلاح  نیرتابیز  هک  موش  یم  يا  هدجس  نامهیم 

.منک یم  یط  ار  یکدوک  ياه  هلپ  شخب ، یلاعت  ياهرارکت  نیا  رد  هظحل ، ره  هزور و  ره  ندیود  نیا  رد  شتسرپ ، هلوره  نیا  رد 

تسود و هناتسآ  رد  يا  هناخ  رون ، یلاوح  رد  مزاسب  یلپ  ات  مارذگ  یم  دیشروخ  تسد  رد  تسد  نامسآ ، تسد  رد  تسد  هناکدوک 
!« تفر مهاوخ  ناما  یب  تسود ، هناخ  ات   » .رای میرح  يوس  هب  یهار 

هداز یقت  هبیط  / میظعت رس 

ار رون  هب  ور  ياه  هچیرد  همه  مزود و  یم  وت  نامـسآ  هب  مشچ  .دوجو  مامت  اـب  تربارب  رد  منک  یم  ماـیق  .وت  يوس  هب  ور  متـسیا  یم 
.یشومارف همه  نیا  زا  دعب  منیب ، یم  ار  وت  اهوسارف  رد  .میاشگ  یم 

.دازآ مشاب  مهاوخ  یم  يا  هدنرپ  میاه ؛ یگتسب  لد  اه و  تداع  ریجنز  هب  هتسب  يا  هدنرپ 
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.مروآ یم  نامیا  وت  تمایق  هب  منک و  یم  مایق  .وت  هب  ور  متسیا  یم 

یم دورف  میظعت  رس  وت  هاگشیپ  رد  منک و  یم  هدجس  ار  وت  یتسین ، كاخ  رب  دروآ  دورف  ار  مرـس  تبـضغ  رهق و  هکنآ  زا  شیپ  یهلا !
.یلعا راگدرورپ  يا  زیچ ، ره  زا  یهزنم  هک  ییوت  اهنت  منک  یم  رارقا  مدوجس  عوکر و  ره  رد  مروآ و 

.تمناوخ یم  راو  هدنب  مراذگ و  یم  مدق  وت  هاگراب  هب 

.ینک كاپ  ار  ما  هتسب  راگنز  بلق  ترودک  ات  مبلط  یم  ار  تفرعم  ياه  هنیآ  لالز  وت ، زا  ایادخ !

«! ربکا هّللا   » مروآ یمرب  دایرف  هاگ ، نآ  مزامن ؛ ره  رد  مناوخ  یم  ار  وت 

.دـبلط یم  ار  وت  تیاـنع  شمارآ  مدوـجو  يوهاـیه  هک  ریذـپب  شیوـخ  يوـس  هب  ار  ساـمتلا  ناتـسد  مسق ، تا  یگرزب  هب  ادـنوادخ !
ربارب رد  تسا  چـیه  شا ، یگرزب  مامت  اـب  ناـهج  ییوگ  متـسیا ، یم  دوجو  هبعک  هب  ور  میاـشگ و  یم  ار  قشع  هداجـس  هک  یماـگنه 

.تا یگرزب 

.دناشن یم  منابل  رب  ار  هناقشاع  یمسبت  رطع  دچیپ و  یم  مدوجو  مادنا  رب  هنارفولین  شیاین ، نشور  ياه  هظحل 

موی کلام  يا  میوج » یم  يرای  وت  زا  اهنت  متسرپ و  یم  ار  وت   » میاه یشکرس  مامت  اب  .ار  وت  یگناگی  مهد  یم  تداهـش  هماقا ، ره  رد 
! نیدلا

رادب و ناما  رد  تشتآ  ياه  هلعـش  زا  ریذپب و  ار  هدمآرد  حیبست  هب  نابز  نیا  هدش و  مخ  تماق  نیا  هدمآ ، هدجـس  هب  رـس  نیا  ایادخ !
! زاسم لفاغ  شیوخ  دای  زا  يا  هظحل  ارم 

یفسوی هرهاط  / ناذا يادص 

، نامسآ هب  ور  ندش  هداجس  ات  ناراب ، هشیمه  ات  نایاپ ، یب  فطل  همه  نآ  ات  ندش ، راشرس  وت  ياوه  زا  ات  تسین ؛ یهار  وت  ات  ار  نامز 
.ناذا تقو  ات  اه و  هناخدور  لثم  ندش  كاپ  ات 

! تسین زیاج  گنرد  دناوخ ، یم  باتش  هب  ار  وت  دبوک و  یم  اه  بلق  هزاورد  رب  یسک 

! ربکا هّللا  دناوخ ...؛ یم  ار  وت  ادص 

درذگ و یم  اه  هرجنپ  تشپ  زا  رون ، هشیمه  نایرج  دـچیپ و  یم  ادـخ -  هناخ  رد  نیمز -  ینامـسآ  ياوأم  رد  ناگتـشرف  لاب  يادـص 
.دتسیا یم  راهب  تسد  رد  تسد  راس ، همشچ  لالز  زا  یفص 
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هب ار  زامن  تناقـشاع  دوش و  یم  راشرـس  اه  لد  رد  وت  دای  .دننک  یم  همزمز  ار  یقـشاع  دورـس  دنهد و  یم  رـس  ار  وت  زاوآ  اه ، هظحل 
.دننک یم  هماقا  قشع  تماق 

! هولصلا تماق  دق 

قدصم هیدهم  / زاین

.منز یم  راج  تتمظع  لباقم  رد  ار  ما  یگدنب  ایادخ !

.منک یم  شنرُک  تشنیرفآ  تمظع  لباقم  رد  مناد و  یم  وت  صوصخم  ار  دح  یب  دمح 

، وت یهلا  نما  میرح  رد  مناسر و  یم  دیحوت  نامـسآ  هب  ار  دوخ  صالخا ، عیفر  هلق  زا  .مناد  یم  وت  ساپـس  انث و  رد  ار  مرفاو  شمارآ 
.مهد یم  زاورپ  ار  ملد 

.منیب یم  زاین  یب  ار  وت  زاین و  اپارس  ار  دوخ  شرع ، ات  شرف  زا  مروآ  یم  وت  يوس  هب  زاین  تسد  نوچ  ایادخ !

.موش یم  شیاین  ناحیر  يوب  زا  تسم  میوب و  یم  ار  تباجا  زبس  هتسدلگ 

.دزیر یم  ورف  ناسحا  فطل و  همه  نیا  لباقم  رد  مرش  قرع  زا  یلافس ، نانوچ  منت 

.مسانشب ار  وت  تتافص  اب  مناوتب  ات  شاب  میاریذپ  نم ! دوبعم 

نابز شوخ  هیطع  / يزو یم  وس  مادک  زا  وت 

قبنز باوخ  نایم  زا  حبص  دشوج  یم  ربکا و  هّللا  نیشن  لد  نینط  بآ ، ياه  هرطق  نوچ  ما ، هنشت  ناج  نشور  کیرات و  رب  دکچ  یم 
.اه

! دننز یم  ُلپ  كاخ  تقادص  ات  ار  رحس  نامسآ  ییوگ  هک  اه  هتسدلگ  دنلب  نشور و  طخ  رب  مزود  یم  مشچ 

.نشور يروضح  زا  دوش  یم  ُرپ  ما  هداجس  هناخ و  رادیب  باوخ و  رد  دچیپ  یم  سای  رطع 

«. راّنلا باذع  انق  هنسح و  هرخالا  یف  هنسح و  اینّدلا  یف  انتآ  انبّر   » هاگتسیا هب  مسر  یم  هکنیا  ات  ار  مزامن  مدنب  یم  تماق 

.خزود نازوس  شتآ  زا  ار  ما  هتسخ  ناج  نک  ظفح  سپ  اراگدرورپ !

.ادخ ات  تسا  ناج  هطبار  راد  هنیآ  نم  زامن  کنیا  و 
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یناشیپ شهر و  كاخ  رب  مهن  یم  رـس  کبـس ، مارآ و  یناراب  هرطق  نوچ  دوبعم و  نشور  هاگ  هلبق  رب  مچیپ  یم  قشاع  يرفولین  نوچ 
.تسوا راوازس  روخ و  رد  اهنت  شیاتس  هک  قح  هب  مراگدرورپ و  تسا  هزنم  كاپ و  هک  شسدقم  هاگ  هدجس  رب  میاس  یم  عوضخ 

؟ ما هداجس  رب  دنز  یم  هناوج  باتفآ  مزامن ، نشور  هروس  ره  زا  هک  نم  رب  يزو  یم  وس  مادک  زا  وت  اراگدرورپ !

«. هتاکرب هّللا و  همحر  مکیلع و  مالّسلا  »

.دندرک تاجانم  هدیپس  رد  دنتخاس و  وضو  هدیپس  رد  دندرک ، عولط  هدیپس  رد  هک  نانآ  ادخ ؛ حلاص  ناگدنب  رب  مالس  و 

يدمحم سابع  / زیربل

نک مزیربل  زامن  شوخ  رطع  زا 

نک مزیربل  زادگرپ  هنیس  زا 

تنایاپ یب  قشع  هدجس ز  ره  رد 

! نک مزیربل  زاین ، یب  قلاخ  يا 

دنیوگ یم  ناذا  اه  هدنرپ  هک  یتقو 

دنیوگ یم  نابغاب  هب  تمان  اه  لگ 

ار تمان  اهداب  زامن ، ماگنه 

دنیوگ یم  نآ  نیا و  شوگ  هب  قشع  اب 

نک رپ  ار  ما  هتسکش  ِلد  روش ، زا 

نک رپ  ار  ما  هتسب  نابل  رکذ ، زا 

تس یلاخ  متسد  هچرگا  ما  هدمآ  شیپ 

نک رپ  ار  ما  هتسخ  تونق  قشع ، زا 
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مالس حبص و 

يوسوم رغصا  یلعدیس  / هاگرحس رطع 

يرطع هچ  .دنیب  یم  حبص  هنییآ  رد  ار  دوخ  تروص  هشیمه  زا  رت  لاحرس  دیشروخ ، کنیا  تسا ؛ هدیسر  نایاپ  هب  بش  ياه  هزایمخ 
.دنارتسگ یم  ساسحا  زا  يریرح  دیشروخ ، هار  ارف  نامسآ ، قرشم ! لد  زا  دوارت  یم 

زیربل هاگرحس  رطع  زا  نمچ  هتسش و  منبـش  بالگ  اب  نت  لگ ، .دنک  یم  ناهنپ  رحـس  رادلگ  زامن  رداچ  رد  ار  شیوخ  تروص  بش ،
.دوش یم 

.تسا هدناکت  نت  زا  باوخ  تخرد ،

ییالط ياه  همـشرک  تمـس  هب  دیما  هرجنپ  ندرک  زاب  هاگ  تسا و  حبـص  .نتفکـش  لصف  تسا و  حبـص  .ندیـسر  هاگ  تسا و  حـبص 
.لّسوت ياوجن  رد  ندش  يراج  لکوت و  هب  ندرپس  لد  ییانشور ، هب  ندروآ  نامیا  هماگنه  تسا و  حبص  .دیشروخ 

هک نانآ  هب  تمدخ  هژاو ! نیا  دراد  ینامسآ  یمعط  هچ  یشچب ! مه  ار  تمدخ »  » معط یناوت  یم  هناحبص ، معط  زا  شیپ  نابرهم ! يآ 
رد نارگید  زا  شیپ  وت  دـنَاوت و  ینید  نارهاوخ  ای  ناردارب  هک  یناسک  هب  تمدـخ  تسا ، زیم  کی  ضرع  هب  ناـنآ  اـب  وت  هلـصاف  اـهنت 

.دنراگن یم  ار  تا  ینامسآ  ياه  هدنورپ  هک  یناگتشرف  یناگتشرف ؛ هاگن  رضحم 

! ندیناشن یسک  بل  رب  ار  ییوزرآ  دنخبل  ناهاگحبص ، دراد ، یتذل  هچ 

! ندرشف ادخ  ياضر  يارب  ناهاگرحس  ار  یتسد  تسا ، هوکشب  هچ 

ای يداتسا  رگا  زومآ ، شناد  ای  یملعم  رگا  رامیب ، ای  یکشزپ  رگا  رومأم ، ای  يا  هدننار  رگا  زیزع ! يآ 
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دیشروخ وت ، نم و  ییاورماک  يارب  رگم  تسا  هدرکن  عولط  دیشروخ  دنمراک ، ای  يریدم  رگا  رگراک و  ای  ییامرفراک  رگا  وجـشناد ،
! رگیدمه ندید  يارب  رگم  تسا  هدرکن  عولط 

زج هدـیرفاین  ار  قشع  مه و  راک  هب  یگدیـسر  يارب  زج  هدـیرفاین  ار  لـقع  مه ؛ يارب  ندـیپت  يارب  زج  تسا  هدـیرفاین  ار  لد  دـنوادخ 
! میا هدمآ  نتخاس  يارب  وت  نم و  تقلخ ؟ رد  یتفگش  همه  نیا  زار  تسیچ  .مه  نتشاد  تسود  يارب 

.تساه یتسار  هب  نتخادرپ  اه و  یتساران  زا  لد  شیالاپ  زور  زورما ،

ِنمـشد هک  یناهج  ناهج ؛ رد  اـم  ییافوکـش  زار  تسا  نیا  نیجع ؛» راـک  اـب  تسد  هارمه و  مسبت  اـب  بل  لوغـشم ، ادـخ  رکذ  هب  لد  »
! ام ینیمز  ینامسآ و  ياه  تفرشیپ  نمشد  تسام ؛ شالت 

نکم و اهر  هراک  همین  ار  یسک  راک  یگدنز ، يارب  رگید  يزور  تبهوم  زا  ساپس  رگید و  یحبـص  ندید  هنارکـش  هب  نطو ! مه  يآ 
: دنک زاب  ینمؤم  راک  زا  هرگ  هک  ار  یسک  دراد  یم  تسود  رایسب  دنوادخ  نادرگم ؛ فعاضم  نآ ، هب  ندیسر  يارب  ار  یسک  جنر 

دننز یم  تسد  نآ  رب  هسوب  هتشرف  اهدص  »

« دنکاو هتسب  هرگ  کی  قلخ ، راک  زک 

یمیظعلادبع همطاف  / ادرف تمس  هب 

.دیما ياه  هرجنپ  هنزور  زا  هرابود  یگدنز ، دیشروخ  دنک  یم  عولط 

.تسوت عورش  زورما 

.دش دهاوخ  زبس  تزورما ، تمه  ياه  ماگ  اب  ادرف 

.ینک یگدنز  زا  زیربل  ار  گرزب  هعرزم  نیا  دیاب  هک  یتسه  وت  دوخ 

.دهد یم  ناکت  تسد  تیارب  حبص  وش ! دنلب 

.یگدنز يارب  وت  تسوت و  يارب  یگدنز  وش ! دنلب 

! نزب الاب  ار  تتمه  ياه  نیتسآ  وش ! دنلب 

! مدحبص هب  دنخب 

شیور زا  راشرـس  ییاهادرف  تمـس  هب  نشور و  زبس و  يا  هیتآ  ِتمـس  هب  هناراودـیما  رادرب و  مکحم  ار  تیاه  ماگ  میـسن و  هب  دـنخب 
! وش یهار 
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رون ياه  هخاش  رب 

( دیشروخ يامیس  )

ییاضر هدیمح  / كالفا غیتس  رب 

.تمالک ینشور  دای  اب  تراشرس ، ياه  تسد  دای  اب  درذگ ، یم  اه  هیناث  مامت  وت  اب 

.درذگ یم  هنوگ  نیا  ياهزور  نیا  مامت  وت  اب 

نآ ناوت  ات  ما  هتخیوآ  تتمارک  ناماد  هب  ما و  هدیهج  شیوخ  هودنا  زا  شیوخ ، زا  .منک  یم  رورم  میاه  مشچ  رد  ار  تهاگن  ِترسح 
.ار كالفا  دنلب  غیتس  يا  هدوشگ  رپ  لاب و  .تا  یگرزب  زا  مسیونب  هک  یهدب  نم  هب  ار 

.دننیب یم  ار  وت  ناهودنا  باوخ  ناشیرپ ، ياه  لخن  هک  دنز  یم  جوم  نانچ  نآ  هاچ  ار  تهاگن  رهم  هب  رس  زار 

.دنک یمن  نامرادیب  یتسد  چیه  هک  میا  هدینت  دوخ  رد  نانچ  نآ  ثداوح  موجه  رد 

.وت ياه  مشچ  ینشور  هب  میرب  یمن  یهار  هک  تسا  هدیشک  ورف  دوخ  رد  ار  نیمز  نانچ  نآ  یهایس ،

! دزیرب مهرد  راو  هقعاص  ار  كاخ  کیرات  ياه  بش  ات  تراقفلاوذ  تساجک 

؟ دراداو زیخاتسر  هب  هتساوخان  ار  تاملک  ات  تمالک  يراوتسا  تساجک 

؟ دیچپب مهرد  امرخ  نان و  يوب  اب  تناتسد ، ینابرهم  رد  هفوک  نیگهودنا  ِباوخ  ات  ییاجک 
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یم شیوخ  زا  هناراسمرـش  دـنک ؟ دوخ  یب  شیوخ  یلالز  رد  ار  ام  يراج  يدور  نوچ  تناتـشگنا  يال  هبـال  زا  تلادـع  اـت  ییاـجک 
.تاظحل دنرذگ 

.تسا هدروخ  ورف  ار  تا  هنابش  ياوجن  يادص  هاچ ، میا و  هتخانشن  ار  وت  .تسوت  یگرزب  راوازس  هک  هنوگ  نآ  میا  هتخانشن  ار  وت 

.دندرب ورف  تبرغ  يوناز  رب  رس  اه  لخن  میتخانشن و  ار  وت 

.تسکش وت  یب  تلادع  رمک  میتخانشن و  ار  وت 

تمالک .مکچوک  نهذ  رد  دجنگ  یمن  تمالک  یگرزب  .تسا  هدروآ  بات  هفقو  یب  هغالبلا ، جهن  ینـشور ، ییاویـش و  هب  ار  تتغالب 
.دنک یم  هدنز  ام  رد  ار  راهب  ترطع  يزو و  یم  راشرس  یمیسن  نوچ  هراومه  .تسین  ینایاپ  ار  وت  درم ! گرزب  رگنشور ،
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لاصو دهش 

یناما مثیم  / راختفا مچرپ 

مایپ تبون  دنزیخرب ؛ هک  تساه  ملق  تبون  دش  هتـشون  نادیهـش  ياه  مدق  اب  نوخ ، تلاسر  مایپ .» نوخ و  دنراد ؛ هرهچ  ود  اه  گنج  »
.تسا ناروآ 

ياه مدق  رظتنم  هزات ، ياه  سفن  رظتنم  دنرایـسب و  هتفرن  ياه  هلق  .جوا  هب  ندیـسر  ات  تسا  هدنام  زونه  .تسا  هدیـسرن  نایاپ  هب  هداج 
.رگید راختفا  ياه  مچرپ  بصن  يارب  کباچ ،

زاغآ رگید  يدربن  .تسام  راظتنا  مشچ  تداعـس  يامُه  میباتـشب ، رگا  هک  دنا  هداد  تراشب  نادیهـش و  دـنا  هدرپس  ام  هب  ار  مزر  مچرپ 
«. تسا هدش  ضوع  ایند  يزاب  قشع  نییآ  « ؛ تسا رگید  يدرم  راظتنا  مشچ  تسا و  هدش 

اهدیزی اروشاع ، شزور  همه  تسالبرک و  شیاج  همه  یگدنز ، .میرذگب  ینادان  ياهرادراخ  میس  زا  هک  تسام  تبون  میباتشب ! دیاب 
هتـشرس نیـسح » ای   » زمر اب  ار  نامترطف  هک  ام  .ینادان  ياهدیزی  رقف ، ياهدیزی  تنوشخ ، ياهدیزی  ملظ ، ياهدـیزی  دـنا ؛ هدـش  ریثکت 
کیرات ياه  هناخ  ِرَد  ار  يدازآ  هب  قشع  ام  .زگره  تسین  یندش  مامت  قشع ، .میزیخرب  هک  تسام  تبون  .تسشن  میهاوخن  مارآ  دنا ،

میهاوخ هدیکـشخ  ياه  مشچ  جرخ  ار  تلادـع  هب  قشع  دـناشن ، میهاوخ  نان  یب  ياه  هرفـس  ياـپ  ار  تیناـسنا  هب  قشع  .درب  میهاوخ 
.زین ملع  داهج  تسا ؛ هدش  زاغآ  قشع  داهج  .درک 

.نتسج برقت  يارب  دنا  تمینغ  شیاه  هظحل  هظحل  یگدنز ،
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میا هناورپ  ام  تسا  عمش  اجک  ره  »

« میا هناوید  ام  تسا ، قشع  اجک  ره 

.میسارهن هک  دنا  هداد  نامتراشب  یهلا ؛ لضف  هب  دنا  هداد  نامتراشب  نادیهش ؛ دنا  هدرپس  ام  هب  ار  مزر  مچرپ 

.یهلا ناربمایپ  سدـقم  نامرآ  ات  اه ، توغاط  یفن  ات  اه ، نمیرها  طاـسب  ندـیچرب  اـت  تسا  هدـنام  يزارد  هار  تسا ؛ ینـالوط  هداـج ،
«. میزادنارد ون  حرط  میفاکشب و  فقس  ار  کلف   » هک تسام  تبون 

.مینزب دایرف  ار  یتسار  هک  تسام  تبون 

تسام تبون  تشذگ و  نونجم  رود  »

« تسوا تبون  هزور  جنپ  یسک  ره 

دنلب خیرات  ياه  هاگرذگ  تشپ  زا  ینیـسح ، رـصان » نم  له   » يادن مدامد ، دنهد  یم  خر  اه  هثداح  کیاکی ، دنـسر  یم  رـس  اه  هیناث 
.زونه تسا 

.میربب نادیم  هب  ار  هبّیط » تایح   » هک میگنجب ، هک  هدیسر  ام  هب  تبون 

دیدن قشع  هر  درم  سک  دش و  يراگزور  »

« تسوت نم و  نارگن  یناهج  مشچ  ایلاح 

نیدلاردب مظاکدمحم  / لّزغت هاگرد 

يداد دای  ار  یقشاع  زومر 

يداهن رس  لّزغت  هاگرد  هب 

دوب نیم » نادیم   » وت فرح  مامت 

! يداتسیا تفرح  يور  ابیز  هچ 
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نوتیز مخز 

يدمحم سابع  / ربخ نیرت  غاد 

حبـص زور  ره  .شومارف  ار  نداتـسیا  يا  هناخ  دوز ، حبـص  زور  ره  دنک و  یم  رطعم  ار  اضف  رپرپ ، يا  هچنغ  يوب  دوز ، حبـص  زور  ره 
.دنناوخ یم  نآرق  شوپ ، هایس  نارباع  يارب  نوتیز ، ناتخرد  دور و  یم  باوخ  هب  هشیمه  يارب  يا  هداوناخ  دوز ،

رخآ اجنیا  ...دوز  حبص  زور  ره  .وحم  رابغ ، زا  یهم  رد  يا  هرجنپ  دوش و  یم  مک  میس  يور  ياه  هدنرپ  زا  یکی  دوز ، حبص  زور  ره 
حبص زور  ره  اجنیا  دراد ! قرف  ایند  دوز  ياه  حبص  اب  دوز ، حبص  زور  ره  اجنیا  .تسا  قافتا  کی  دوز ، حبص  زور  ره  اجنیا  تسایند !

مامت زا  دیناوت  یم  ار  نیا  دیآ ؛ یم  رفس  يوب  دوز ،

.دنشاب هدرب  دای  زا  ار  نارفاسم  ياه  شفک  هزم  مه  هاریب  هار  دنچ  نیمه  دیاش  دنچ  ره  دیسرپب ؛ یلاوح  نیا  یمخز  ياه  هداج 

.دنوش یم  رت  کیدزن  زاورپ  هب  هدنرپ  دنچ  اه  مدآ  .دوش  یم  عورش  نوخ  زا  باتفآ  دوز ، حبص  زور  ره  اجنیا 

شنماد ياه  گنس  كدوک  کی  دور و  یم  تیدبا  باوخ  هب  كدوک  کی  دوش ، یم  هدنرپ  كدوک  کی  دوز ، حبص  زور  ره  اجنیا 
.درمش یم  ار 

.تسایند ربخ  نیرت  غاد  ...دوز  حبص  زور  ره  اجنیا 
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ییاضر هدیمح  / اه هنزور  مامت  زا 

.تسوت ناردارب  نوخ  زا  هدنکآ  تنیمزرس  بهتلم  ياه  گر 

.تسا هتفشآ  تنهذ 

همه زا  .دنوش  یم  کیدزن  اه  کنات  يا ؛ هداتسیا  ناریح  تیاه ، تسد  رد  گنـس  .دبوک  یم  تا  هنیـس  ياه  هرادج  رب  نیگنـس  تبلق 
رب دـیاب  ینک ! زاب  ار  تیاه  مشچ  دـیاب  .دوش  یم  متخ  هثداح  ِغاد  ياه  ناـفوت  هب  اـما  دزو ؛ یم  میـسن  وس  همه  زا  .دزو  یم  میـسن  وس 

! یتسیاب رت  مکحم  كاخ ، راوتسا  ياه  هناش 

.ینک هیکت  تسدارف  ياه  نامسآ  هب  دیاب 

.يا هدنام  هریخ  ار  تنیمزرس  نطو ، زا  رود  .دننک  ناریو  ار  تیاه  هناخ  ات  دنا  هدرک  تیاه  نابایب  ِیهار 

هنزور مامت  زا  سدقملا  تیب  .تسا  هدیکچ  تیاه  مشچ  رد  دیـشروخ  ِتیاهن  یب  .متـسرف  یم  تیوس  هب  ار  میادص  ناهج  ياه  ماب  زا 
گنهآ گنـس  .ینک  اهر  كاخ  ياج  رد  ار  تدایرف  يادص  دیاب  یتسیاب ! كاخ  ِزارف  دیاب  .تسا  هداتـسیا  قافتا  مشچ  رد  مشچ  اه ،

.تسا هدرک  زاورپ 

.تنهیم رد  ریگارف  هودنا  اه  لاس  هب  تدادجا ، لاس  نهک  جنر  هب  يرگن ؛ یم  تدوخ  هب 

.تیاه مشچ  رد  هدرشف  يدرد  هب  نوتیز ، هتسکش  ياه  هخاش  هب  يرگن ؛ یم  تدوخ  هب 

هک ییاه  کنات  يوس  هب  ینک  یم  باترپ  يراشف و  یم  تشم  رد  مشخ  اـب  تساـه  لاـس  هک  ییاـه  گنـس  هب  يرگن ؛ یم  تدوخ  هب 
.دنونش یمن  ار  تیادص  دنّرغ و  یم 

.تسا هداتسیا  ناهج  بات  یب  ناوناز  رب  تخس  نوزحم ، هک  سدقملا  تیب  يرگن و  یم  تدوخ  هب 

.دنا هدرک  نفد  نآ  رد  ار  تنهیم  یباتفآ  ياهزور  هک  خیرات  ترپ  ياه  ناتسروگ  يرگن و  یم  تدوخ  هب 

ياوه دـنز و  یم  هنایزات  تناج  رب  هودـنا  رابگر  دـبوک ، یم  رتدـیدش  ناراب  دـنوش ، یم  هلاچم  تیاـه  مشچ  يرگن و  یم  تدوخ  هب 
.دهد یم  ار  وت  رمتسم  ياه  جنر  يوب  ناهج 

.نامسآ نشور  ياه  هبذج  ات  يود  یم  نابایب  نابایب 

.مونش یم  ار  تیادص  .یمد  یم  تخس  هودنا ، ياه  کبل  ین  رد 

! کیدزن تا  يدازآ  زیر ! هراتس  تریگارف  ياه  بش  همین 
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یناما مثیم  / تسین یهار  راهب  ات 

( دنا هدیرفآ  هک  يا  هسامح  سامح و  هب  )

ار دیما  دناکشخب  ناتسمز ، ياه  يرگ  یغای  هک  دابم  .اه  نادکاخ  زا  ییاهر  زور  هب  دنا  هتخود  مشچ  اه  هفوکـش  .دنهار  رد  اه  هچنغ 
نایرج هب  اه  نوتیز  گر  رد  نوخ  هزات  .تسا  هتـسشن  خیرات  ياه  بل  رب  دنخبل  هزات  .تسا  ندییور  ِلصف  لصف ، اه ! لگ  نایرـش  رد 

اپ اه  لخن  .تسا  ناگدنرپ  يولگ  نیمک  رد  تیانج  يوقاچ  تساه و  یکیدزن  نیمه  رد  هنتف  دییاپب ؛ ار  موش  ياه  غالک  .تسا  هداتفا 
ياه بسا  مُس  ریز  اه  كاخ  نیا  هدوب ، ات  دـشاب ! رگید  يدیـص  یپ  رد  هک  دابم  یچراکـش ، هنادزد  ياه  هاـگن  .دـنا  هتـشاذگ  نس  هب 
هناش هب  نیمزرس  نیا  رد  درد  تمدق  .تسا  هدش  نوفدم  ملظ ، ياهراوآ  ریز  هتشادرب ، مخز  تنایخ  ياه  هنایزات  ریز  تسا ، هدوب  دربن 

! تساجنیا جنر  ینیع  خیرات  .کئالم  هدیکت  ياه  لاب  هب  دسر ؛ یم  ناربمایپ  یمخز  ياه 

هلیبق گنج  ِنادـیم  تساه ، بلق  كرتشم  هلبق  هک  يدـبعم  دزوس ، یم  یبیلـص  ياه  گنج  هرطاخ  زا  شرطاـخ  هک  نیمزرـس  نیا  رد 
دیحوت هب  تداهش  اجنیا  تخرد  يرگید ؛ نوتیز  لخن و  شنوتیز ، لخن و  تسا و  يرگید  رطع  اجنیا  ياهداب  رطع  .تسا  هدش  مشخ 

زوس نامناخ  يالب  يا ، هتسه  ياه  حالس  دوش و  شیاه  غاب  ِتفآ  اه ، خلم  موجه  هک  دابم  تسا ؛ هدش  دلوتم  اجنیا  شتآ  تسا ، هداد 
! تیرشب

سپ ار  ناش  همانسانش  دنریگب ، سپ  ار  ناش  يردپ  ثاریم  ات  دنیآ  یم  دنهار ؛ رد  نوتیز  نارواکت  اما  کنیا  زونه ؛ تسا  هدنز  نوعرف 
.دنریگب

.تسا هدوب  لجعتسم  تلود  هشیمه  ناتسمز  .تسا  هدییاپن  هاگ  چیه  ناتسمز  دییاپ ، دهاوخن  ناتسمز  دنهار ؛ رد  اه  هچنغ 

! تسین یهار  راهب  ات  .تسا  ندییور  لصف  لصف ،

ییاضر هدیمح  / تسا کیدزن  حبص 

.درک دهاوخ  حتف  ار  ناهج  تداقتعا  شیدنیب ، تنهیم  هب 

.تسا هدش  مگ  کشا  زا  يریس  رد  تنامشچ  هک  هتخاون  نانچ  نآ  هودنا  ار  وت 
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تـشم ار  تناتـسد  .يدـش  گنـس  اه ، هلولگ  باوج  رد  يدز و  دایرف  یتخیر ، کشا  ار  تنطو  اـه  لاـس  .هدرـشف  تسا  يدرد  ار  وت 
.يداتسیا يدرک و 

.يدیشاپن ورف  يدروخ و  ورف  ار  تا  هدرشف  ضغب  سدقملا ، تیب  يور  هبور  اه  لاس 

.یگنادرم هب  زج  يدزن  مد  تخادنا و  گنچ  وت  رد  هودنا  تمس ، همه  زا  اه  لاس 

هودنا زا  هک  ینادنز  يزاوم  ياه  هلیم  تشپ  زا  اه  لاس  .يدز  دایرف  تناردام  جنر  ياپ  هباپ  يدیشک و  شود  هب  ار  تناریو  ياه  هناخ 
یتشاک و نوتیز  ناتخرد  ياپ  ار  ترورغ  ياه  هکت  .یتشگ  يدازآ  لابند  تیاهزور  يال  هبال  يدرمـش و  ار  اه  هلیم  دـنتخاس ، تیارب 

! نک دایرف  شاب و  دنلبرس  .تسا  یندیلاب  ترورغ  زورما ،

يال هبال  تیور ، هبور  سدـقملا ، تیب  شیدـنیب ! تا  یناتـساب  نطوم  هب  نک ! داـیرف  ار  تدولآ  هم  جـنر  تنیمزرـس ، هشوگ  هشوگ  زا 
تداقتعا دنبب ، مکحم  ار  تنیتوپ  دنب  راوتسا ! تیاه  ماگ  .يا  هدرپس  ندیسر  ياه  هداج  هب  نت  .تسا  هداتـسیا  رورغ  زا  ینامک  نیگنر 

! نک دورس  ار  تنیمزرس  دتفیب ! هزرل  جنر ، ياه  هقیقد  مامت  نت  رب  ات  بوکب  يرتسکاخ  ياهزور  نیا  میخژد  ياه  هراوید  رب  ار 

! دنک رپ  ار  تماشم  يدازآ ، هحیار  ات  نک  دایرف  رتدنلب  ار  تمشخ 

تهاـگن يور  هبور  سدـقملا ، تیب  نک ! روبع  لـباقم  هتـسویپ  ياـهراوید  زا  زاورپ  نحل  اـب  نک ! هبرجت  شیوـخ  هرذ  هرذ  رد  ار  روـن 
یب ياه  بش  ناروشب  نک ! دوبان  تسا ، هدرک  نیمک  هک  هچیرد  ره  تشپ  ار  سیلبا  نک و  دایرف  .زیگنا  مغ  ینامشچ  اب  تسا  هداتسیا 

.تسا کیدزن  راهب  تسا ، کیدزن  حبص  تسا ، کیدزن  يدازآ  ار ؛ تنیمزرس  هراتس 
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نامز هچیرد  زا 

هراشا

هبنش جنپ 

ریت 1385  1

لوالا 1427 يدامج   25

Jun.22.2006

ینید یناسر  عالطا  غیلبت و  زور 

يریما نیسح  / رون ناربمایپ 

رشب هظفاح  نابنا  رد  هک  دنراهب  هشیمه  ياه  لصف  دنرب ، یم  هفحت  انشآ  ياه  نیمزرس  هب  ار  راهب  ینامسآ  شنیب  هک  تفرعم  ناربمایپ 
.دننام یم  دبا  ات 

يامرس زا  تماق  هک  دنا  هتسر  ییاهورـس  راهب ، رابیوج  رانک  رب  دنا و  يراج  دبا  ات  دنیآ ، یم  هنیدم  زا  هک  ییاهرابیوج  رد  راهب  نیئآ 
.دننامدرم نکفا  هیاس  ناتسبات ، يامرگ  رد  دننک و  یمن  مخ  ناراب  داب و  ناتسمز و 

گنج راگزور و  شکاشک  رد  ات  دـمارایب  نآ  رد  تیونعم  هک  ینابیاس  تسین ؛ مزـال  یناـبیاس  اـیآ  رـشب  بلق  شیاـسآ  يارب  یتسار ،
؟ دراپسن ناج  اه ، يدب 

.داجس بنیز و  بتکم  ناوریپ  دنیالبرک و  هداج  نایهار  نید ، ناغلبم 

نید دـنوش و  یم  يراج  ناملـسم  تعامج  ياه  لد  يایرد  رد  دـنریگ و  یم  همـشچرس  یحو  دـنلب  ناتـسهوک  زا  هک  ملع  نارابیوج 
.سب تسا و  ناتسروش  غیلبت ، نودب  مدرم ،
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هنخر ینادان  خـیرات  رد  هک  رگنـشور  شخب و  یتسم  رولب ؛ ياه  هخاش  تینارون  كات و  تمرح  هب  تسا  ییاه  هخاش  ار  نید  تخرد 
ات فجن  رون  ياـه  هقراـب  زا  یکاـخ ، هرک  طاـقن  یـصقا  اـت  مق  باـتفآ  ياـه  هچوک  زا  .دـنهد  یم  یهاـگآ  ملع و  هوـیم  دـننک و  یم 
یم مدرم  تعافـش  هب  ار  یلع  دـمحم و  ماـن  دـنرب و  یم  قشع  یمرگ  زا  رپ  يراـب  هلوک  باـتفآ ، نارفاـسم  اـپورا ، هدز  خـی  ياـهرهش 

.دنیارس

.مالسلا هیلع  یلع  نادنزرف  یصو  دنناربمایپ و  هدید  رون  رون ، ناربمایپ 

یجنپ هجیدخ  / یتوکلم تماق 

ار تا  یگتفیـش  يا و  هتـشاذگ  رون  نشور  ياه  هداج  رد  مدق  .دناوخ  یمارف  وپاکت  هب  ار  تارذ  تتماق ، رب  تلاسر  سنج  زا  ینهاریپ 
.دوش یم  ریثکت  هک  تسادخ  يادص  تا  هرجنح  رد  .ینز  یم  راج 

.دبلط یم  ار  وت  دنلب  تمه  وسارف ، ياه  هار  نک ؛ اپ  هب  ار  تیاه  شفک 

ناماد هب  هدروخن ، تسد  یناهذا  يانمت  ناتـسد  دیاش  .ییانـشور  دنرون و  شراب  يوزرآ  رد  قاتـشم  ییاه  ناج  تسدرود ، نآ  دیاش 
.دیآ یم  نوریب  وت  يولگ  زا  هک  تسادخ  يادص  .دنراد  شیور  يایؤر  دننز و  یم  گنچ  تا  هنوگربمایپ 

.یناوخ یم  ملاع  تارذ  شوگ  رد  ار  قشع  همزمز  يراذگ و  یم  تاملک  يوناز  رب  رس 

.يا هدرب  ورف  رکفت  نابیرگ  رد  رس  .یفاکش  یم  مهرد  ار  ناهج  ياه  یکیرات  تسد ، رد  اه  هژاو  نشور  سوناف 

.دنا هتسشن  اشامت  هب  ار  تیاه  ماگ  نانیمطا  يراوتسا و  نید ، ربانم  هلپ  هلپ 

یم نینهآ ، یکتپ  نوچ  ار  تیادـص  .دـیامیپ  یم  ار  ناهج  یتسه ، تارذ  هناش  رب  تاملک ، .دوش  یم  يراج  تیولگ  زا  ادـخ  يادـص 
.نیطایش قرف  رب  یبوک 

! اه ناسنا  لهج  نمرخ  رب  دیآ  یم  دورف  راو  هقعاص  تیادص 

! ینک نامهم  زار ، ياشامت  هب  ار  كاپ  ياه  مشچ  دیاب 

، میظع یتلاسر  راوید  هب  رس  یناوت  یم  رطاخ  هدوسآ  وت  ناهاگآان و  هنیـس  رد  دچیپ  یم  اهر  لابکبـس و  میـسن ، نوچ  تقیقح ، تارذ 
.ییاسایب مارآ  قشع ، تفرعم و  ياکنخ  رد 

شیوخ رمع  هب  مدیزگن  رفس  نطو  زک  نم  »

« متبرغ هاوخاوه  وت  ندید  قشع  رد 
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هدازربکا ریما  / گرزب تلاسر 

.ندینش هب  ار  ام  دنناوخ  یم  ارف  هک  يونش  یم  ار  ییاهادص  یهد ، یم  ارف  شوگ  هک  بوخ 

«. دنام یم  هک  تسادص  اهنت ، « ؛ ونشب بوخ  ار  اهادص  .تسا  هدنام  هدیدان  ار  هچنآ  دید  دیاب  هدینشان و  ار  هچنآ  دینش  دیاب 

وت ارم و  دنا  هتخود  مشچ  ایند  همه  هک  اجنآ  میروآ ، یمرب  دایرف  ار  دوخ  مه  ندناسانـش  زاب  يارب  يدـبا  شالت  رد  وت  نم و  هک  اجنآ 
میراد هک  ار  هچنآ  دنتـسه ، نارگید  هک  ار  هچنآ  میتـسه ، هک  ار  هچنآ  میناـسرب  همه  عـالطا  هب  اـت  میرگیدـکی  شوـگ  مشچ و  هک  ار 
همادا متاخ  ات  مدآ  زا  هک  یتلاسر  ناربمایپ ؛ تلاسر  همادا  رد  تسا  یتلاسر  نیا  ندش ؛ رتهب  يارب  ندینش ، رتهب  يارب  ندید ، رتهب  يارب 
مامت ات  دـسرب  ملاع  شوگ  هب  دـیاب  ادـص  نیا  تسا ، هدـمآرد  هزرل  هب  متـس  ناما  یب  راب  ریز  نیمز ، ياه  هناش  هک  ـالاح  .تسا  هتـشاد 
اونـش ياه  شوگ  هدازآ و  ياه  لد  ات  دوش ، لیـسگ  طاقن  نیرترود  هب  دـیاب  یگدازآ  يادـص  .دوش  قوش  منرت  زا  رپ  كاخ ، يایاوز 

.تسا هدش  غالبا  ناسنا  هب  لزا  زا  هک  ار  هچنآ  دنناوخب  دننیبب و  دنونشب و 

كاخ رد  هک  ییاهاون  يال  هبال  زا  دنونـشب  ار  یهلا  مایپ  ات  دـنیاجک  اونـش  ياه  شوگ  دنتـسه ؛ مالـسا  نیبم  نید  ِلوسر  ملاـع ، ماـمت 
؟ تس يراج 

کیرات و يارس  تلفغ  نیا  رد  .هتفای  هار  نیمز  رب  رون  لایس  نایرج  تسا و  هدش  هدوشگ  يرد  نیمز  تمس  هب  كالفا  زا  نامـسآ ، زا 
، تلاهج ناشفـشتآ  ناـما  یب  ناروف  نیا  رد  هشیمه ، ینادرگرـس  نیا  رد  جاوم ، مطـالتم و  ياـیرد  نیا  رد  كانتـشهد ، از و  تشحو 
ار نآ  یکانـشتآ  لمحت  بات  ار  یهوک  چیه  هک  یمایپ  تس ؛ يدنوادخ  راونا  شخب  یلجت  هک  ار  یمایپ  دروآرب  دایرف  هک  وک  یناهد 

.نامز شوگ  رد  تسایلوا  خرس  يادص  هلابند  ایبنا و  مامت  هرجنح  دادتما  هک  ار  یمایپ  هاگآ ؛ ناسنا  لد  زج  درادن ،

یقلاخ یلع  / هشیمه زا  رتاسر 

یم برط  روش و  هب  تیاـپ  ریز  نیمز ، يراد و  یمرب  مدـق  .درگن  یم  ار  وت  هک  یناـج  یب  هرذ  ره  رب  یباـت  یم  يوش و  یم  دیـشروخ 
.شیالآ چیه  یب  هغدغد ، چیه  یب  همهاو ، چیه  یب  دز ؛ یهاوخ  دایرف  یتفهن ، تناج  رد  هک  ار  يرهوگ  .دیآ 
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هریخ هریخ  اه  ناشکهک  هک  ینک  یم  ساسحا  .دـننک  تهاگن  دـنناوتب  تانئاک  ماـمت  هک  ناـنچ  نآ  یتسیا ؛ یم  تداـقتعا  يادـنلب  رب 
رد هشیمه ، زا  رتاسر  ات  یچیپ  یم  ولگ  رد  ار  تیادص  .دنهد  یم  ناشن  رگیدکی  هب  ار  وت  اه  هراتس  دنا و  هتسشن  هراظن  هب  ار  تهوکش 
لت هب  ار  رفک  ياـهدامن  ماـمت  نیدـالوف ، یکتپ  نوچ  تمـالک ، نینهآ  ياوآ  ینزب ، داـیرف  ار  راـگدرورپ  ماـیپ  هّللا ،» يوساـم   » شوگ

.درک دهاوخ  لدب  یتسین  رتسکاخ 

نآ .دوش  هصالخ  وت  رد  دونـشب و  ار  وت  ادـخ ، مالک  زا  هدـنام  رود  ياه  شوگ  ات  ینز  یم  داـیرف  ار ! تداـقتعا  ماـمت  ینز  یم  داـیرف 
مان رد  وت  .دنباین  يادخ  يادص  زج  تدوجو ، مامت  زا  هک  ینز  یم  دایرف  هنوگ 

سردـنم هرهچ  دـناوت  یم  ناهج  هک  تسا  لـالز  ردـق  نآ  تنانخـس  .یناوخ  یم  ار  وا  رتدـنلب  سپ  .دـش  یهاوخ  لـح  تراـگدرورپ 
.دنیبب تاملک  لالز  هنییآ  رد  ار  شیوخ 

ناهج شخرچ  لیلد  اهنت  شا  همزمز  هک  ار  یمان  ینز  یم  دایرف  .دـخرچ  یم  تشخرچ  رادـم  رب  تانئاک ، یخرچ و  یم  ناـنچمه  وت 
ياه کلپ  رب  اپ  .ینز  یم  دایرف  نانچمه  وت  تسا و  هداتسیا  تیاه  هناش  رب  ناهج  .يراد  یمنرب  تسد  وا  مان  دایرف  زا  هاگ  چیه  .تسا 

یم نخـس  غیلب  هداس و  ردـق  نآ  .تشاگن  دـهاوخ  ار  نامز  کیرات  ياـه  هیواز  رب  تریثأـت  وت و  خـیرات ، .يا  هتـشاذگ  ناـمز  نشور 
.يا هدرک  شیوخ  نخس  ییانشور  ناریح  ار  باتفآ  هک  ییوگ 

باوخ تمالک ، نینط  ییوگ ، یم  هک  يا  هژاو  ره  اب  راذگب  دنیآرد ، فاوط  هب  وت  مالک  هبذـج  رد  ملاع ، مکارتم  تارذ  مامت  راذـگب 
! دروآرد وناز  هب  تمالک  سدقت  رد  ار  هتفیش  ياه  لد  دیادزب و  یمدآ  يوجادخ  نامشچ  زا  تلفغ 

! هّللا يوسام  مامت  دخرچب  وت  اب  راذگب 

ياهدور .دیسر  دهاوخ  ینـشور  ياهرهـش  هب  لهج ، ياه  هار  هروک  هب  یهتنم  ياه  هداج  دوش و  یم  زاب  دنوادخ  رون  هب  ور  اه  هرجنپ 
.دنبای هار  تتاملک  لالز  همشچرس  هب  رگم  دنیامیپ ؛ یم  ار  وت  تمس  ناهج ،

ار وت  یملاع  هنوگچ  سپ  تسا ؛ یهلا  ناربمایپ  زبس  طخ  همادا  ینک ، یم  وت  هک  يراـک  .دـننک  یم  ریثکت  ار  وت  یلجت  اـه ، هنیآ  ماـمت 
 . ...دخرچ یم  وت  اب  راب  نیا  ناهج  هک  خرچب ؛ ریگب و  الاب  ار  ترس  دیوگن ؟ کیبل 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / روضح يالجت  هب  هداتسیا 

یهوک چیه  هک  نانچ  تسین ؛ الجت  يارای  ار  روط  یتح  گرزب -  تناما  نیا  ندیشک  شود  هب  زا  دنک  یم  یلاخ  هناش  نامـسآ ، و  ... 
 - . ار
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! راگدنوادخ يادص  هب  يراپس  یم  شوگ  روضح و  يالجت  هب  یتسیا  یم 

 ...«. اًرِّشَبُم اًدِهاش َو  َكاْنلَسْرَأ  ّانِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  »

رد هک  تسا  رون  سنج  زا  یتاملک  نیا  دـنرتسگ و  یم  هنیـس  تیاپ  ریز  ایند ، ياه  هچوک  مامت  .یباـی  یم  رت  نیگنـس  ار  تیاـه  هناـش 
.دنک یم  نایلغ  تنهذ  تناهد و 

يا هروشلد  تلد ، رد  يراپـس و  یم  لد  نامـسآ  ياه  هرجنپ  نیرت  عیفر  هب  يا ؛ هدـش  ناهج  کی  لیا و  کـی  نیتملا  لـبح  کـنیا  وت 
.دنرب یم  تسد  هب  تسد  یشرع ، ياه  همزمز  تشهب  رد  ار  تلد  هک  تساه  هتشرف  روضح  نیا  .تس  يراج 

ریز ار  ایند  ياه  هچوک  مامت  هک  يوش  رت  کبـس  ردق  نآ  یهاوخ  یم  .دهاوخ  یم  شمارآ  تلد  .نایاپ  یب  هودنا  رب  يراذگ  یم  رس 
مدـق زا  تساه  تدـم  هک  يرباعم  رد  یتفا  یم  هار  تس و  يراج  تنت  يایاوز  رد  هک  ییاـه  همزمز  هب  يراپـس  یم  لد  .يراذـگب  اـپ 

.تسا راشرس  وت  یگشیمه  ياه 

هقیقـش رب  ار  تداـیرف  ینز و  یم  داـیرف  رهـش  ياـه  هنذأـم  نیرت  عیفر  يور  رب  .یناوخ  یم  شورخ  هب  ار  اـه  توکـس  یتـفا و  یم  هار 
یم يراج  اهدورس  اهدور و  سنج  زا  یتاملک  دوارت ؛ یم  رون  تناهد  زا  ییاشگ و  یم  ناهد  .دندرکن  ترواب  هک  یبوک  یم  ییاهنآ 

.دوش

.یبای یم  اهزورید  زا  رت  کبس  ار  تیاه  هناش  وت ، دنوش و  یم  ریثکت  نیدایم  رد  تیادص 

.یبآ ایرد  ایرد  يوش و  يراج  دور  دور  یهاوخ  یم  .تسوت  فیلکت  نیا  یناسرب و  ایند  شوگ  هب  ار  دنوادخ  يادص  یهاوخ  یم 

.یناشون یم  ناینیمز  رب  ار  گرزب  تراشب  نیا  یشون و  یم  الاب  لالز  ياهراشبآ  زا 

.دوش راشرس  وت  ياه  ماگ  رطع  زا  رهش  ماشم  ات  يا  هدش  ربمایپ  وت 

.دوش ریثکت  هنیآ  رد  هنیآ  دشکب و  رپ  تناهد  زا  رون  سنج  زا  یتاملک  ات  يا  هدش  ربمایپ  وت 

هب هتبلا  يزومایب و  نتفر  هار  ناتخرد  هب  یهد و  شزیخ  مکح  اه  هوک  هب  يروایب و  ناراـب  اـهربا  نماد  زا  يربب ؛ ـالاب  تسد  یناوت  یم 
.ار ندوب  ناسنا  ناسنا ،

.دزومایب ار  یگدنز  نشور  هار  دناباتب و  تعسو  نیا  نامسآ  رب  ار  دیشروخ  دیاب  هک  تسوت  ياه  تسد  کنیا ،
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فانصا زور 

یسوط اروح  !/ نک تکرح 

! دنواک یم  ار  نابایخ  ناباتش ، هچ  اه ، ماگ 

! دنرذگ یم  مه  یپ  رد  وهایهرپ  هچ  اه  هیناث 

.دنا هدرپسن  داب  تسد  هب  ار  دوخ  هک  ییاه  مچرپ  دنا ؛ هتشارفارب  ياه  مچرپ  اه  تسد  دندرگ و  یم  یگدنز  روحم  درگ  اه  خرچ 

.دنا هداتسیان  فده  یب  یگرمزور ، لیر  يور  هک  ییاه  مدق  دنا ، هدرکن  مگ  راگزور  يوهایه  رد  ار  دوخ 

.تسوپاکترپ ياهاپ  رگشالت و  ناتسد  نیا  هغدغد  هنادنموربآ ، قزر  و  لالح »  » نان

.دیسر قشع  ناتسآ  هب  دیما ، ناب  هیاس  ریز  ات  دز  هیکت  هدارا  ياپ  رب  دیاب 

.وپاکت تسا و  شالت  قشع ، جرخ 

راگدرورپ هب  لد  درب و  الاب  نامـسآ  یبآ  ات  ار  هدید  جنر  ناتـسد  دـیاب  .لکوت  تسا و  تّمه  شرامعم  هک  تسا  ییانب  تبحم ، رهم و 
! دیشوپ هدارا  زارفا  ياپ  تفگ و  هّللا  یلع  ُّتلکوت  هّللا و  مسب  تسب ؛

تسا و نامیا  ینامـسآ  قرب  هک  يرون  دراب ؛ یم  ورف  رون  ياه  هراپ  شالترپ ، ناتـسد  يوپاکت  رد  شک ، تمحز  ياه  مدق  هلوره  رد 
«. تسادخ هار  رد  دهاجم  دننام  دنک  یم  شالت  شا  هداوناخ  يارب  هکنآ  هّللا ؛ لیبس  یف  ُدهاجملاک  ِهلایِعل  ُّداکلَا  : » دراگن یم 

.دنیوپاکت رد  همه 
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اب گرزب ، کچوک و  ياه  هکد  رد  همه  .لالح  نان  تکرب  رادـیرخ  دـنا و  شالت  ربص و  هدنـشورف  گنراگنر ، ياه  ساـبل  رد  همه 
.دنا هعماج  ياه  خرچ  ناگدننادرگ  نیرت  گرزب  یکچوک ، خرچ  یتح  نودب  ای  یتسد  ياه  يراگ 

.تسا يزوریپ  يادتبا  تکرح ، یجیردت و  گرم  نداتسیا ، تسا ؛ ندیود  يارب  هداج  .دیود  سفن  کی  یگدنز ، هداج  رد  دیاب 

! دیمارپ ياه  مدق  وپاکترپ و  ناتسد  يا  شالترپ ، دیشاب و  زوریپ 

یسوط اروح  !/ ریگب الاب  ار  ترس 

مدوجو دنب  دـنب  اب  ار  نآ  زین  نم  و  .مدـیدن » رقف  زا  رت  خـلت  ار  زیچ  چـیه  اما  مدیـشچ ؛ نآ  معط  مدروخ و  لظنح  : » تفگ یم  یگرزب 
الاب ار  مرس  هدیزگرب و  ربص  تعانق و  هار  هودنا ، هصغ و  ياج  دنز ، یم  هسوب  رگراک  هتسب  هنیپ  ناتسد  رب  ربمایپ  یتقو  اما  ما ؛ هدیـشچ 
یم هنیـس  فدص  رد  ار  تعانق  جـنگ   (1)« ریـسا دراد  عـمط  هک  وا  تسا و  دازآ  دـشاب ، عناـق  هک  نآ   » هک مـناد  یم  یتـقو  .مریگ  یم 

نیرتزاین یب  زا  دشاب ، عناق  هدومرف ، يزور  يو  هب  دنوادخ  هچنآ  هب  هک  یسک  : » دنا هدومرف  هک  مشاب  مدرم  نیرتزاین  یب  زا  ات  منارورپ 
(2) «. تسا مدرم 

هب هک  میوگ  یم  رکـش  ار  وا  مریگ و  یم  الاب  راگدرورپ  يوس  هب  هتـشارفارب  یمچرپ  نوچمه  ار  ما  هدـیمخ  رمک  هتـسب و  هنیپ  ناتـسد 
(3) «. تسا لالح  دمآرد  بسک و  اهراک ، نیرترب  : » تسا هدومرف  تمحر  لوسر  هک  تسا  هتشاد  ملوغشم  اهراک  نیرترب 

ایند و ياه  بیـشن  زارف و  زارفارـس  هک  دـیامرف  تیانع  یتعاـنق  فاـفک و  ارم  هک  مهاوخ  یم  ادـخ  زا  مریگ و  یم  ـالاب  ار  مرـس  يرآ !
.تسا شیوخ  ناگدنب  رکف  هب  هراومه  هک  دشاب  یتنم  یب  هدنیاشخب  هدنهد و  يزور  يوگانث  مناج ، هدنرپ  هشیمه  مشاب و  ترخآ 

«. َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  »
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هبنشود

ریت 1385  5

لوالا 1427 يدامج   29

Jun.26.2006

ردخم داوم  اب  هزرابم  یناهج  زور 

یناما مثیم  / درک زاغآ  ون  زا  دیاب 

راگنا یـسک  ...بش  ياهراوید  هب  دـشک  یم  هجنپ  تشحو ، يالویه  دـیآ ، یم  نفعت  يوب  .دـنز  یم  مدـق  رهـش  ياه  هیال  رد  گرم ،
، دنزب شتآ  ات  هتفرگ  شود  هب  ار  شا  یتسه  مامت  یسک  درب ، یم  لیلحت  هب  ار  شدوخ 

.هایـس ياهدود  هب  تسا  هتـشغآ  ار  شیاه  تسد  .دزات  یم  لعن  راهچ  شتقامح ، لـهج و  نسوت  .تسا  هداد  دود  هب  ار  شتورث  ماـمت 
دزیرب کشا  ات  ناوتان ، ياه  تب  ربارب  رد  دـنزب  راز  ات  تسا  هدز  وناز  راگنا  یـسک  .تسا  هدرب  ورف  شدوخ  نوخ  رد  ار  شیاه  تسد 

! گرم نارگادوس  ياپ  هب 

يرارف سک  همه  زا  هتخیرگ ، اـج  همه  زا  لد ، رد  هن  دراد و  ییاـج  هناـخ  رد  هن  .دـنز  یم  اـپ  تسد و  تسا و  هداـتفا  بآ  رد  یـسک 
.دزیرگ یم  زین  شدوخ  زا  تسا ؛

شیاهوربا هداتفا ، دوگ  شیاه  مشچ  هتـشادرب ، كرت  شا  یناشیپ  .دسانـش  یمن  ار  شدوخ  هک  تسا  هدش  ضوع  ردـق  نآ  شا  هرهچ 
كرد ار  نتسیز  بوخ  تذل  دنک ، یمن  كرد  ار  رهـش  ملاس  ياوه  دنک ، یمن  كرد  ار  اه  لگ  شوخ  يوب  رگید  تسا ؛ هداتفا  جک 

.دنک یمن 

لد ناسرپ و  ياه  مشچ  دنیزگ ، یم  يرود  همه  زا  .دنیـشن  یم  هتـسبرد  ياه  قاتا  جنک  شدوخ ، زا  هدرک  غیرد  ار  اه  یبوخ  همه  وا 
تسا و هدـنام  اهنت  .تسا  هتخورف  ار  شدـیما  هتخاب ، ار  شدوخ  .نارگید  ياه  کـمک  زا  تسا  رازیب  درادـن ، تسود  ار  نارگن  ياـه 

رتاهنت دور ، یم  رت  شیپ  هچره 
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یشتآ چیه  هک  غیرد  دنازرل و  یم  ار  شیاه  ناوختسا  امرس ، زوس  .شدنازوس  یم  هک  هداتفا  شناج  هب  یبت  .دوش  یم  رتدب  دوش ، یم 
.درادن ار  وا  ندرک  مرگ  ناوت 

اب تسا  هتـسب  ریجنز  هب  ار  شدوـخ  .دـنا  هدرک  شا  هرـصاحم  هک  رو  هلمح  ياـهدود  همه و  زا  رود  یکیراـت  تسا و  هدـنام  شدوـخ 
.دنا هداد  رده  هب  ار  شا  يژرنا  هک  یتارّدخم 

.دزیخرب دیاب  تسا ، هتخادنین  شمادنا  هب  هجنپ  تشحو ، يالویه  ات  .ددرگرب  شدوخ  هب  دیاب  .دور  یم  انف  هب  ور 

گرم غیت  هب  تسوا -  ییاراد  اهنت  هک  ار -  تایح  شدوخ ، ياه  تسد  اب  هنوگچ  .تسا  هدروخ  بیرف  هنوگچ  هک  دروایب  دای  هب  دیاب 
.تسا هدرپس 

، دنا هدرکن  ریخست  ار  شدوجو  هعلق  نیرخآ  ات  .دزیخرب  دیاب  تسا  هدشن  رید  ات  .تسا  رید  ادرف  ندمآ ، دوخ  هب  يارب  ...تسا  رید  ادرف 
! دنک زاغآ  ون  زا  دیاب  ...دزیخرب  دیاب  تسه  تلهم  ات 

ییاضر هدیمح  / يدوبان ياه  هداج 

اقیقد اجنیا  .دنازرل  یم  ار  تنت  تعاس ، ياه  کبرقع  هبرض  نیرخآ  شاعترا  ینک و  یم  هاگن  .تسا  هداتفا  راک  زا  تیور  هبور  نامز ،
ناریو ار  وت  يا  هقعاص  هیناث ، ره  ياپ  اقیقد  اجنیا  .تسوت  نتسیز  يارب  نامز  ياهتنا 

ادیپ تصرف  وت  درذگ و  یم  يدنت  هب  تلباقم  زا  ناهج  دزوس و  یم  تیاه  مشچ  دور ، هتفرگ  هم  بات  چیپ و  رد  اقیقد  اجنیا  .دنک  یم 
.یهد ناکت  تسد  تزورید  تارطاخ  يارب  یتح  ینک  یمن 

هبال .دروآ  یمن  رطاخ  هب  ار  يراهب  چیه  تسفن  .دنا  هدیکـشخ  تیاه  لولـس  .يوش  یمن  راشرـس  .دنک  یمن  سیخ  ار  وت  ناراب ، یتح 
.یبای یمن  يواک و  یم  ار  تا  هدنام  یقاب  ياهزور  يزییاپ ، ياه  گرب  يال 

.يزیر یمورف  شوماخ ، شیوخ  نابیرگ  رد  يوش و  یم  یهت  دوخ  زا  یپایپ 

.دزرل یم  تناتسد 

.تسا هدرک  لح  دوخ  رد  ار  وت  دود ، ياه  هقلح  .دفاکش  یمن  ار  تا  هتفرگ  ياوه  دیشروخ ،

دود موادـم  ياه  هقلح  دروآ ، یم  دـجو  هب  ار  وت  هک  ییوهایه  اهنت  .تسا  شاخـشخ  دـنک ، یم  دونـشخ  ار  تیاهزور  هک  یلگ  اـهنت 
.تسا گرم  دنک ، یم  يرامش  هظحل  هناقاتشم  تندید  يارب  هک  ینامهیم  اهنت  تسا و 
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ماگ .يا  هدـش  رتسکاخ  يا و  هتفر  ورف  شیوخ  هلاـچم  ِنهاریپ  رد  .تسا  هتـشاذگ  اـج  نیمز  هتخیرورف  ياـهراوید  تشپ  ار  وت  ناـمز 
خن نیرخآ  تسا ، کیرات  تخـس  تنامـسآ  .تدـمهف  یمن  سک  چـیه  تسا ؛ هدرک  رییغت  تناـبز  .يا  هتفرگ  اـه  هداـج  زا  ار  تیاـه 

اب وت  .تسا  هدنامن  یقاب  يدوبان  يارب  یتح  يزیچ  وت  زا  .دزرل  یم  تنت  مامت  .دنا  هتفرگ  شتآ  تناتشگنا  يا ؛ هدرک  نشور  ار  راگیس 
نیا زا  تخیرگ  دیاب  .تسا  هتـشاذگن  یقاب  يزیچ  وت  زا  دایتعا  .ار  يدوبان  هداج  ینز  یم  مدـق  موهوم  .یـشاپ  یم  ورف  مه  زا  يرگنلت 

! سردنم ياوه 

یجنپ هجیدخ  !/ بایرد ار  تدوخ 

رد هدوهیب  ياه  بش  اهزور و  یمحر  یب  هک  ار  تا  یگدـنز  ینک و  یم  رورم  ار  تهایـس  هتـشذگ  ینک و  یم  هاگن  ترـس  تشپ  هب 
.درک هلاچم  دوخ 

ود زج  هدنامن ، یقاب  يزیچ  .تسا  تریح  ینادرگرس و  ياه  نابایخ  هشیمه  رباع  هک  يرتسکاخ  یحبش  زج  هدنامن ، یقاب  يزیچ  وت  زا 
.دروخ یم  خرچ  توخر  یلایخ و  یب  رادم  رب  فده ، یب  هک  مشچ 

تدوخ ار  تشونرـس  نیا  .ینز  یم  هجـض  تا  هتـسویپ  تلفغ  هب  ياه  تصرف  رازم  رب  یـشک و  یم  هآ  ار  تا  هتفر  تسد  زا  ياهزور 
يرتسکاخ ار  تنوماریپ  ياوه  هک  ییاـهدود  هقلح  هقلح  اـب  تسین -  تداـی  يا ؛ هدـینت  تدوخ  ار  یبرـس  ياـه  هلیم  نیا  يا ! هتخاـس 

؟- درک

شوگ وت  دش و  عورش  راگیـس  کپ  نیلوا  اب  هک  دنک  یم  سمل  ار  راوآ  ینیگنـس  تتارقف  نوتـس  .نتخیر  ورف  هب  تسا  هدنامن  يزیچ 
.دیزخ یم  تنورد  هب  مارآ  مارآ  دود و  ياه  هقلح  رد  دوب  هدش  ناهنپ  هک  يرتسکاخ  يالویه  ههقهق  هب  يدوب  هتسب 

.دیشک یم  هشقن  تیارب  دوب و  هدز  لُز  تا  یگدنز  ياه  مشچ  هب  یضار  لاحشوخ و  ردقچ  هک  يدیدن  ار  ناطیش  وت 

دروآ یمرد  دوخ  هرطیس  هب  دز و  یم  خرچ  ار  تدوجو  لولس  هب  لولـس  گرم ، ياوه  .درک  یم  اغوغ  تیاه  نادند  ریز  گرم ، معط 
.يدز اپ  تسد و  تا  هدوهیب  یشوخ  رد  يدش و  الویه  ورملق  مک  مک  وت  و 
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چوپ ياهوهایه  اه و  همهمه  رد  هدش  مگ  ، ینیب یم  يا  هدش  شومارف  ناسنا  ار  دوخ  .دـنیب  یم  وحم  ار  هدـنیآ  تقمر ، یب  ياه  مشچ 
راهب يدرب  یمن  ناـمگ  هاـگ  چـیه  هک  تدوخ  هب  ینک ؛ یم  رکف  تدوخ  هب  .تسا  هتفرگارف  ار  تدوجو  ییانـشآان ، يوب  .نیغورد  و 

تدوخ هب  توخر ، ياه  هجنپ  رد  هدـنام  یقاب  وت  زا  هدـش  هلاچم  يرکیپ  هک  تدوخ  هب  دـتفیب ؛ نازخ  یناهگان  سرریت  رد  تا  یناوج 
.ییوج یم  شاخشخ  ياه  هتوب  هیاس  رد  ار  شمارآ  اهنت  هک 

ای یگدنز  زا  ینک  یم  رارف  وت  .اهداب  تسد  هچیزاب  يا  هدـش  یگرب  .تسین  تا  هناخ  اجک  چـیه  یناسآ ؛ نیمه  هب  يا  هدـش  شومارف 
؟ وت زا  دزیرگ  یم  یگدنز 

.دنک یم  تباث  ار  شندوب  هدنز  ار و  شروضح  نابایخ ، هچوک و  رد  ینارباع  هنت  هاگ ، هاگ  هک  هدنام  یقاب  یحبش  وت  زا 

! يزیخرب دیاب 

یشک یم  سفن  رونه  وت  یتسین ! ياه  هقیقد  شوگ  رد  نزب  راج  ار  تندوب  هدنز  هدنیآ ! هب  زاسب  یلپ  هتشذگ  زا  بایرد ، ار  تا  هدنیآ 
.دریگب ناج  هرابود  يرتسکاخ  حبش  نیا  راذگب  تسوت ! نآ  زا  یگدنز  يا ؛ هدنز  زونه  و 

! بایرد ار  تدوخ  ...دوش  دلوتم  یناسنا  هرابود  راذگب 

هتسیاش تداعس  یلع  / ناراب راهب و  ياه  هچوک  رد 

.دوش مگ  رس  هساک  رد  تفر  یم  هک  ینامشچ  اب  دوب ؛ هتسشن 

تـسد دوب و  یبآ  نامـسآ  هک  اـجنآ  دوب ؛ رود  تارطاـخ  روآداـی  هک  یتـکمین  يور  دوب  هتخیر  ار  شا  یگدوسرف  ار و  شا  یناوتاـن 
باق ریوصت  شنامـشچ  هک  اجنآ  دیـشک ، یم  سفن  ار  اه  هناوج  راهب  دیـشک ؛ یم  سفن  ار  ناراب  هک  اجنآ  هدنکآ ، یگدنز  زا  شیاه 

زا هک  ینامسآ  تسین ، یبآ  رگید  هک  ینامسآ  ریز  هتفر ، ور  گنر و  تکمین  کی  يور  تسا  هتسشن  نونکا  اما  دوب ؛ اه  ییابیز  هدش 
.تسا هدنکآ  دود  ياه  هقلح 

.ددرگ یم  نآ  لابند  دوخ  بذاک  یگئشن  رد  هک  تسا  دوقفم  ياه  هقلح  شیاه  تسد 
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تسا و هدرک  مگ  دیـشک ، شتآ  هب  ار  شرادـن  راد و  ماـمت  هک  يا  هچوک  رد  ار  شیاـهاپ  تسا ؛ هدرک  مگ  دود  رد  ار  شیاـه  تسد 
.دوش مگ  رس  هساک  رد  ات  دور  یم  الاح  دوب ، اه  ییابیز  هدش  باق  ریوصت  يراگزور  هک  ییاه  مشچ  شیاه ، مشچ 

مادـک هقلح  رد  اجک ؟ .تسا  هدرک  مگ  دوب ، اه  نابز  رب  یکین  هب  هشیمه  هک  ار  یمان  ار ، شمان  اجک  دـناد  یمن  دـشیدنا ، یم  هچ  ره 
؟ دود

.دوش ادج  نآ  زا  يا  هظحل  هکنآ  یب  دوش ؛ یم  هدیشک  نیمز  رب  هتفر  داب  رب  هوکش  کی  زا  يا  هرطاخ  نوچ  شیاهاپ 

؟ دوبن تا  یناشیپ  رب  هاگ  چیه  رود ، ياه  لاس  هک  یگنن  تسا ؛ گنن  ار  وت  نتسشن  هنوگ  نیا  رود ! یناراب  ياهزور  يانشآ  يا 

هک ارم  ياه  تسد  ریگب ؛ ارم  ياه  تسد  زیخرب و  .تسا  هدـنام  یلع » ای   » کـی تا  هچقب  رد  یـشاب ، هدرک  شومارف  ار  هچ  ره  زیخرب !
هب هک  ار  میاـه  تسد  منک و  یم  تمـسق  وت  اـب  ار  مراـهب  منک ، یم  تمـسق  وت  اـب  ار  مبلق  ياـه  شپت  .دـشیدنا  یم  وـت  يزارفارـس  هب 
هلپ نیا  يارب  هن  دنا ؛ هدـیرفآ  ینامـسآ  ياه  هلپ  يارب  ار  وت  ياهاپ  شاب ! هتـشاد  نامیا  تیاهاپ  هب  زیخرب و  .دـشیدنا  یم  وت  يزارفارس 

.دود لاچ و  هایس  طوقس و  ياه 

! نک رپ  راهب ، زا  رپ  ياه  هچوک  زا  راهب ، زا  ار  تیاه  هیر  شکب ! سفن 

! میورب دنخبل  ناراب و  راهب و  ياه  هچوک  هب  مه ، تسد  رد  تسد  ات  ایب 

هدازربکا ریما  / نایصع گرم و 

«. ...تسادخ رضحم  ملاع  »

.دـنرب یم  ورف  ار  شیوخ  ياه  هجنپ  كاخ ، لالز  ناج  رد  رتشیب  هظحل  ره  داسف ، ياه  هشیر  تسا و  یهابت  درد و  هنهپ  نیمز ، اـما  ... 
 . ...هتسهآ هتسهآ  ...مارآ  مارآ  ...دوش  یم  یهایس  هرتسگ  نیمز ،

نآ زا  ناسنا  هک  یکاخ  تسا ؛ كاخ  مامت  بصغ  رکفت  رد  بش  .دـنارورپ  یم  رـس  رد  ار  یموش  ياـه  هشقن  نیمز ، ماـمت  يارب  بش 
.تسا هدش  قلخ 

هظحل نیرت  كاندرد  رد  رحـس  يور  رب  دشک  یم  غیت  ...حبـص  ناهد  رب  دزادنا  یم  گنچ  هدیپس و  هاگولگ  رب  دـناود  یم  هشیر  بش 
.اه شور  نیرت  تسپ  اب  اه ،
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.یتخبدب هدولآ  ياه  کهایگ  زا  تسا  هتشابنا  ار  نیمز  بش ، .تسا  هتسب  رمک  ناسنا  ماع  لتق  يارب 

زا دنروآ  یمرب  رس  اه  شاخشخ  .دش  دهاوخ  درُخ  شیاه  ناوختـسا  موش ، هایگ  نیا  رابگرم  اما  کبـس  دنچ  ره  ياه  ماگ  ریز  نیمز ،
ار ناسنا  ات  .دهدب  شرتسگ  ار  دوخ  هدیکت  ياه  هشیر  ناسنا ، نامه  ناج  رد  ات  دـش ، دـلوتم  كاخ  نامه  زا  يزور  ناسنا  هک  یکاخ 

.دناشنب هایس  كاخ  هب 

هتـشاذگ اـپ  ریز  ار  شدوخ  اـهنت  ار ، شدوخ  هک  ریقح  يدوـجوم  زج  ینیب ؟ یم  هچ  نک ! هاـگن  تدوـخ  هب  یمک  دود ، يـال  هبـال  زا 
هتـسب همه  يور  رب  هک  ینامـشچ  دنور ، یم  رتدوگ  هظحل  ره  هک  ینامـشچ  نیمه  زج  هدنامن  یقاب  وا  زا  زیچ  چـیه  هک  یناسنا  تسا ؛

! يزیر یم  شیوخ  ماک  رد  تدوخ  هک  یگرم  گرم ؛ يور  زج  تسا  هدش 

.دراشف یم  ار  تا  هرجنح  هک  ار  یناتسد  نیبب  وش و  هریخ  تناتسد  هب  نک ! هاگن  ار  تدوخ 

هب ار  وت  تیثیح  زورما  درک و  یم  شک  شیپ  نارگید  هب  ار  وت  رابتعا  يزور  هک  تس  یـسک  ياـه  تسد  نیا  نک ! هاـگن  تناتـسد  هب 
.دهد یم  داب 

 . ...ینادب هکنآ  یب  ینیبب ، هکنآ  یب  ینک ؛ یم  ار  تدوخ  روگ  تدوخ  وت  يا ! هدرپس  یشومارف  هب  ار  تدوخ  وت 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  ، .../ تسالویه الویه 

! دنا هدیکت  قمر  یب  اهور  هدایپ  شرفگنس  رب  هک  ییاه  تسد  اب 

! دنرادن ار  اه  هناریو  اهراوآ و  جنک  زا  نتساخرب  يان  هک  ییاهاپ  اب 

! دنرب یمن  ییاج  هب  هار  دنخرچ و  یم  ناشدوخ  رکیپ  رود  تیوه ، یب  هک  ییاه  مشچ  اب 

.دنراپس یم  نت  يدبا  نیگنس  باوخ  هب  دننک و  یم  هتخیر  ورف  کیرات و  ياهراوید  رب  هیکت  هک  ییاهرس  اب 

! يا هدش  رتسب  مه  گرم ، اب  .دناوخ  یمن  دوخ  هب  ار  وت  یگدنز  تنامگ ! هب  يا  هدومیپ  ار  اه  هار  مامت 

.دهد یم  نویفا  يوب  تیاه  تسد 

.تسا رهش  ياهراوید  کیرات  نماد  رب  هدیسام  تیاه  تسد  نیریش و  ياهایؤر  رب  هدیکت  تیاه  مشچ 

.دوش یم  ریدخت  گرم ، يوب  زا  تیناسنا  ماشم  هک  اجنآ  دیاش ؛ يا  هدرپس  لد  یماجنارس  یب  ياه  هداج  رب 
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هب هک  نانچ  دنا ؛ هدماین  تغارـس  هب  تیعقاو  زا  ینهاریپ  رد  تیاهایؤر  زا  کی  چـیه  .تسا  نیگنـس  یناگدـنز  يارب  تنامـسآ  ياوه 
یم سوسفا  نارگید  ار  تدوخ  نداـتفا  هکت  هکت  یتـسیا و  یم  رباـعم  رـس  رب  زور  ره  يا و  هدرپـس  لد  گرم  يرتسکاـخ  ياـه  هقلح 

.دنروخ

.يا هدنز  مه  زونه  هک  ینزب  دایرف  ناهج  ياه  هچوک  مامت  رب  ار  تدوخ  یهاوخ  یم  .دنا  هدمآ  تغارس  هب  یهابت  ياه  هیناث 

ًالـصا .دـنا  هدرپس  اه  یچوپ  هب  نویفا ، یتخبدـب و  رتسکاخ  ار  تیاه  هناش  تسین ! نداتـسیا  ياراـی  ار  تیاـهاپ  یتسیا و  یم  هک  غیرد 
.ینزب قرو  یکی  یکی  يراذگب و  تنازرل  ياهوناز  يور  ار  هتشذگ  نیریش  تارطاخ  هک  یهاوخ  یمن 

زاب دایتعا ، يالویه  : » دنا هتشون  نآ  ریز  هدرک و  پاچ  يا  هشوگ  ار  تا  هدش  تام  سکع  هک  یـشک  یم  راظتنا  ار  اه  همانزور  يادرف 
«. تفرگ ینابرق  مه 

رتشیب زور  دنچ  يارب  یگدنز  تمس  هب  يا  هرجنپ  هک  دیاش  يراپس ؛ یم  رهش  ياهور  هدایپ  مامت  رب  ناشک  ناشک  ار  تقمر  یب  ياهاپ 
! دوش هدوشگ 

هرکیپ ندـید  زا  هک  ینزریپ  اـی  دـشاب و  هدرک  تهاـگن  هریخ  ینامـشچ  اـب  ردـپ ، تسد  رد  تسد  هک  ار  یکدوک  یـشاب  هدـید  دـیاش 
! دشاب هدروآرب  لد  زا  یهآ  نابایخ ، هشوگ  رب  تا  هدیسام 

.دشاب هدرک  نت  رب  قرب  قرز و  زا  ینهاریپ  رگا  یتح  تسالویه ؛ الویه  ردارب ! يرآ 

! دننزن مقر  وت  نم و  نوچ  سک  نارازه  يارب  ار  يا  هتخوس  هدنیآ  ات  دیرب  دیاب  ار  هدولآ  ياه  تسد 

يریما نیسح  / یهاوخ یم  هدارا 

.نادجو یناهگان  يادن  نآ  هدش  شوماخ  نم  رد  تسا ! هتسب  لیدنق  مزغم  يرتسکاخ  ياه  لولس  راگنا  ما و  هدش  درس  ما ؛ هدش  هایس 

هک یبورغ  زا  مسرت  یم  مسر ، یم  بش  هب  هک  زور  ره  موـش و  یم  كاـخ  مراد  .مبـسچ  یم  نیمز  هـب  مراد  .موـش  یم  نیگنـس  مراد 
.دشابن مرظتنم  یهایس  مشچ  چیه 

دنا و هتـسب  تیاپ  هب  يریجنز  لغ و  تهانگ  نویفا  راگنا  يراد ، یمرب  مدق  تقو  ره  يا و  هدش  نیگنـس  فیحن ، رغال و  ندب  دوجو  اب 
.یشک یم  جنر  بش ، ياه  گرم  مامت  هزادنا  هب  ار  تنتشادرب  مدق  ره 
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میمصت هک  يا  هظحل  دیشک ؛ لوط  تیاه  جنر  مامت  هزادنا  هب  هک  يا  هظحل  ینادان  زا  هتسخ  امن ، تسود  نانمشد  زا  هتسخ  يا ؛ هتسخ 
! یتساوخ یمن  شاک  يا  یتساوخ و  هک  يا  هظحل  یتفرگ ! یمن  شاک  يا  یتفرگ و 

یب سنج  زا  تسا ؛ نتـساوخن  سنج  زا  وـت  يراـمیب  .تسین  نتفگ  شاـک » يا   » ناـمز ناـمز ، رادرب ! رتدـنت  ار  تا  هتـسخ  ياـه  مدـق 
نآ یتسه ؛ تدوخ  وت  يوراد  .دنهد  یمن  كرت  ار  یگدارا  یب  هب  دایتعا  یبیبط ، چـیه  شیپ  یناتـسرامیب و  چـیه  رد  تسا و  یگدارا 

تدوخ هک  هاگ  نآ  یـشاب ، تدوخ  يوراد  يزیرب و  رود  ار  امنوراد  درد  هک  هاگ  نآ  يرادرب ، مدـق  هک  هاـگ  نآ  یهاوخب ، هک  هاـگ 
بمب مرگ  دنچ  نودب  تنامشچ و  درگ  يدوبک  نودب  تتروص ، كورچ  نودب  تیاه ، یگتـسخ  نودب  تیاه ، تداع  نودب  یـشاب ؛

.تبیج رد  رگناریو 

! یلع ای  تسا ؛ هملک  کی  تیوراد  يا و  هدارا  رامیب  وت 

يریشمش هّللا  حور  / هودنا زا  یلاخ  مدزاب  مد و 

.دراد یمنرب  تسد  دنک و  یم  خلت  ار  همه  ماک  يرارکت ، خلت  هایس  هودنا  نآ  زاب  و 

.دناکشخ یم  اه  نیمزرس  رد  ار  یگدنز  نایرش  دوش و  یم  يراج  اج  همه  رد 

ارچ داد ؛ میهاوخ  رـس  ار  اه  هلان  نیرت  خـلت  درک و  میهاوخ  نینچ  زین  اهراب  میا ؛ هدرک  ضغب  اهراب  میا و  هتـسیرگ  هودـنا  نیا  رب  اهراب 
دننیـشن و یم  اه  هناخ  ماـب  رب  دـنا و  هدز  هرگ  نآ  اـب  ار  دوخ  تشونرـس  موش ، ياهدـغج  هک  ارچ  .تسین  رادرب  تسد  هودـنا ، نیا  هک 

.دنرواین نوریب  نیتسآ  زا  رگید  ار  ناشهایس  ناتسد  دنورب و  هشیمه  يارب  نزرب ، يوک و  نیا  زا  ات  دنز  یمن  گنس  اهنآ  رب  یسک 

.هودنا نودب  مدزاب  مد و  هب  درک ؛ رکف  نایرشرپ  ياه  گر  یبآ ، نامسآ  كاپ ، نیمزرس  هب  دیاب 

قدصم هیدهم  / نم یگدنز 

همـشچ دوـش و  یم  بآ  هرذ  هرذ  منت  یفرب  هوـک  .هدـش  یهارمگ  ياـه  هـهاریب  زا  رت  هـهاریب  نارکوـش و  ماـج  زا  رت  خـلت  ما  یگدـنز 
بقع هداوناخ  هب  قشع  هلفاق  زا  ما و  هدـش  درط  نامز  ياـه  هچوک  سپ  هچوک  زا  .دوش  یم  رو  هلعـش  هظحل  هب  هظحل  مشتآ  هدـنزادگ 

.تسا هدرک  مگ  ار  دوخ  مارآ  لحاس  ما  یگدنز  مطالتم  يایرد  .مزیر  یم  ورف  ناتخرد  ياه  گرب  نوچ  .ما  هدنام 

.مرادن ار  مدوخ  یگدنز  هشوت  هریخذ  ناوت  رگید  يروم ، ره  زا  رت  ناوتان 
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.مشک یم  دوخ  شود  رب  هظحل  ره  ما و  هدرک  دوخ  راب  هلوک  ار  زوس  نامناخ  يالب  نیا  و 

.تسا نم  ناماس  رس و  یب  یگدنز  زا  يا  هصالخ  اهرطس ، نیا 

درف يولع  ییحی  / رییغت

يدرک رییغت  ناهگان  هک  یبش  نآ  زا 

يدرک ریگ  نویفا  دابآاجکان  رد 

لگ يا  هتسد  اب  يدمآ  مباوخ  هب  بش  ره 

يدرک ریبعت  يرگید  روط  زور  ره 

ماش دش  درس  تشذگ و  يرایسب  ياه  بش 

يدرک ریس  ار  تدوخ  نویفا ، اب  وت  اما 

تیاه هصغ  تسد  ردام ز  دش  گرم  قد 

يدرک ریپ  یناوج  نس  نیا  رد  ار  وا 

ییاین ات  یتفر  هکنیا  مدوب  لاحشوخ 

يدرک ریگلد  ارم  بشما  يدمآ  زاب 

مرادن ییاباب  هک  نیا  دش  مرواب  نم 

يدرک رییغت  ناهگان  هک  یبش  نآ  زا 
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هبنشراهچ

ریت 1385  7

یناثلا 1427 يدامج   2

Jun.28.2006

شنارای یتشهب و  رتکد  هّللا  تیآ  هنامولظم  تداهش 

ییاضر هدیمح  / نارتوبک يادص  اب 

.تسا هدش  هلاچم  هرجنح  رد  ناشدایرف  هک  ینارادازع  هوبنا  دننک ، یم  لابند  رهش  هتخوس  ياه  هناش  رب  ار  وت 

.ار ترفس  مه  هدنرپ  ود  داتفه و  دننک و  یم  لابند  ار  وت 

.دبوک یم  نامسآ  ياه  هراوید  رب  دروآ و  یمن  بات  شیوخ ، هودنا  مره  رد  دیشروخ ، .دوش  یم  هزم  هزم  رهش  ناهد  رد  مشخ  معط 

بیرغ هتشرف  رازه  نامـسآ ، ياه  تسدرود  زا  ییاج  رد  هایـس ، هراپ و  هراپ  ینهاریپ  اب  ددرگ  یمزاب  شیوخ  زور  نیمتفه  زا  هام ، ریت 
رب .تسین  خلت  هثداح  نیلوا  نیا  .مونش  یم  ار  هئطوت  ياپ  يادص  ما ؛ هدنابسچ  اهراوید  رب  شوگ  .ار  تندوبن  ِنیگنـس  هودنا  دنراب  یم 

.رهش هتخوس  ياه  فتک  رب  اه و  هناورپ  ياه  لاب  رب  مینک  یم  لابند  اه  نامسآ  ات  ار  نام  نیشن  هلچ  يادرف  اه ، هناورپ  ياه  لاب 

هایـس ناتـسد  .میراب  یم  شیوخ  نابیرگ  رد  .میروآ  یمن  بات  ار  تتداهـش  هودـنا  هثداح ، مشچ  رد  مشچ  دـبوک ، یم  رـس  رب  ناـمز 
ار اـه  كرپاـش  ماـشم  راـجفنا ، دـنا و  هتخیر  ورف  اـهراوید  .تسا  هداـتفا  رتراوگاـن  قاـفتا  تسا و  هدـش  زارد  ناـمیور  هبور  میخژد ،

.تسا هدنازوس 

.هثداح نیا  خلت  تارطاخ  اب  یتح  میا ؛ هتسیرگ  اهراب  ام  تسا و  هدش  روانت  تخس  هودنا ،

.میا هدرک  رورم  ار  هثداح  میا و  هتخیر  ورف  دوخ  رد  اهراب  ام 
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.میا هتفر  ناش  هکت  هکت  هاگن  لابند  تسد ، هب  سوناف  .میدرک  لابند  ار  ناشیاپ  در  میا و  هدز  اه  هداج  تب  رب 

.میا هداد  زاورپ  مدق  هب  مدق  هعجاف ، یگرزب  رد  ار  شیوخ  هتسکش  ياهدایرف  ریت ، متفه 

ریت متفه  هبنش  هس  جنپ  تعاس  تسرد 

منک هصالخ  نامز  رد  ار  وت  هک  ما  هتسشن 

منزب نارتوبک  يادص  هب  يرگنلت 

منک هصالخ  ناشزاوآ  یبآ  رد  ار  وت 

یناما مثیم  / يا هدش  زاغآ  تداهش  اب  وت 

.دناد یم  هک  تسا  تداهش  ار  وت  ردق  تسین ، وت  نادردق  یگدنز 

.دش دهاوخ  زاب  تا  هتسب  ياهزار  رتفد  تداهش و  اب  دش  یهاوخ  زاغآ  وت  تسین ؛ وت  نایاپ  تداهش ،

دهاوخ دـیما  تیاه  مدـق  .درک  دـهاوخ  رواب  ار  اـه  هناوج  شیور  تیاـه ، تسد  .باـتفآ  عولط  هب  داد  دـهاوخ  یهاوگ  تیاـه  مشچ 
ِتکاس يولگ  رد  دش  دهاوخ  دایرف  .تلم  شوماخ  سونایقا  رد  دز  دـهاوخ  جوم  وت  تداهـش  .دـیعبت  ياه  هداج  نارفاسم  هب  دیـشخب 

شیادیپ هب  دیماجنا ؛ دهاوخن  اهدیما  شیاسرف  هب  وت ، تداهـش  .خیرات  نادالج  هرجنح  رد  دیکرت  دهاوخ  دـش و  دـهاوخ  ضغب  .مدرم 
.درک دهاوخ  کمک  هدارا  تیعطاق  هب  دناسر ، دهاوخ  ددم  رواب  ِتیناقح  هب  دیسر ، دهاوخ  ون  ياهدیما 

هدش مگردرـس  اهزور  ثداوح  يال  هبال  رد  هک  ار  وت  تیمولظم  يادـص  .ام  هب  دـنادرگ  یمرب  ار  وت  ام ؛ زا  دریگ  یمن  ار  وت  تداهش ،
.دناسانـش دـهاوخ  اـم  هب  دوب ، هدروخ  هیاـس  اـم  یگرمزور  ناـیرج  رد  هک  ار  وت  تیبوبحم  هرهچ  دـناسر ، دـهاوخ  اـم  شوگ  هب  دوـب ،

ياه هحفـص  ِرانک  هشوگ  هک  دوب  وت  ياـه  جـنر  یناـشفارابغ  دوب ؛ هدـنام  رهُم  هب  رـس  هک  دوب  وت  ياـهدرد  ِیناـشفارابغ  وت ، تداـهش 
.دوب هدش  هدوسرف  هک  ییاه  لد  هب  هدولآ ، باوخ  ياه  مشچ  هب  تسا  يرگنلت  وت ، تداهش  .دوب  هدنام  اج  بالقنا 

.دوب تداهش  دوبن ؛ گرم  تیاه  يرارق  یب  ِجنرتسد 

.یتسین ریذپ  نایاپ  هک  درک  دهاوخ  مالعا  وت  تداهش 

« قشع هب  دش  هدنز  شلد  هک  نآ  دریمن  زگره  »

.تسا هدوب  درم  ِنادرم  ِرنه  هشیمه  تداهش ،

دنشکن ار  وکن  زج  قشع  خلسم  رد  »
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« دنشکن ار  وخ  تشز  ِناتفص  هبور 

.تسا قشع  جارعم  تداهش ،
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یجنپ هجیدخ  / تبیصم راوآ 

.ناتسبات هتخوس  باتفآ  تسوپ  رب  دنز  یم  لوات  ریزگان ، خلت و  یتقیقح 

.ار هعجاف  یگرزب  دنز  یم  هجض  هناروابان  رتسکاخ ، نوخ و  رد  روانش  هام ، ریت 

، ریت متفه  .دنود  یم  نایرگار  هعجاف  اه  هیناث  .دیآ  یم  دنب  قیاقد  سفن  .دنز  یم  دـنت  نامز  ياه  هقیقـش  رد  یتعاس  یبمب  كات  کیت 
! دنکش یم  ار  اه  ضغب  راجفنا ، کی  ینیگنس  دعب  ...كات و  ...کیت  .تسا  نینوخ  شارخلد و  يا  هثداح  بوک  مس 

ار یلاوح  ياوه  خرـس ، ياه  لگ  رطع  .دـشک  یم  شوغآ  رد  ار  رتوبک  ود  داتفه و  نامـسآ ، تساجنیا و  هتخوس  ياه  لاب  زا  یناراب 
يولگ رب  تواسق  تسد  ردقچ  .دنشک  یم  هنابز  ار  ناش  یگتفیش  قشع ، شتآ  رد  هناورپ  ود  داتفه و  دزوس ، یم  اوه  .دنک  یم  رطعم 

.دنام یم  یقاب  نامز  هماش  رد  خرس  ياه  لگ  هحیار  تسا ! نیگنس  هثداح 

تبیـصم و زا  يراوآ  ریز  رد  قرو  قرو  نامز  دـننک و  یم  دایرف  ار  هدنـشک  یتیعقاو  تشرد ، ياهرتیت  اب  اه  هماـنزور  ماـگنه ، رـصع 
.دوش یم  هلاچم  درد ،

.رون یلاها  نامسآ  زا  ددزدب  ار  دیشروخ  تساوخ  یم  هک  تشاد  یماخ  لایخ  هچ  بش 

.تسا رتوبک  یگشیمه  يایؤر  زاورپ ، هک  تسناد  یمن  بش 

.سلجم نینوخ  تشونرس  هب  دروخ  یم  دنویپ  مارآ  مارآ  قوسراچ ،» هلحم   » كدوک هنیرید  يایؤر 

هعرج هعرج  هک  يا  هداـس  هبلط  .یناـبرهم  شقطنم  دوب و  قشع  شا  هفـسلف  هک  بـالقنا  هدـنپت  نهذ  دوـب ؛ یتـشهب  زاـغآ ، زا  یتـشهب 
.دوب تلم  کی  سلجم  یقاس  دیشون و  یم  ماما  ناج  يوبس  زا  ار  تفرعم 

! تشادـن يا  هراچ  نتخوس ، زج  هک  ینارون  نشور و  ردـق  نآ  دـش ؛ نشور  تداهـش ، قفا  هب  زاورپ  ياوه  هثداح ، شیم  گرگ و  رد 
.دیشخب اهداب  هب  ار  شرتسکاخ  تخوس و  هتسهآ  هتسهآ  ار و  تداهش  نشور  عمش  دمآرد  فاوط  هب  ریزگان ،

.دش یتشهب -  دیشک و -  دق  مرآ  مارآ  نوخ ، رتسکاخ و  لت  ریز  زا 

داـب و هناراـهب  تا  هشیدـنا  يزبسرـس  بـالقنا ! يولگ  زا  تقیقح  ياـیوگ  قـطنم  يا  .دـندوب  هتخود  شتماـق  هب  زاـغآ  زا  ار  تداـهش 
.بان هناقشاع و  تیاه  هظحل  ورهرُرپ و  ینارون و  تهار  نانشور 

ص:42

هرامش 86 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


هراو لزغ  دولآ ، کشا  ياه  مشچ  ددـنب و  یم  شقن  گرزب  یغاد  خـیرات ، یناشیپ  رب  .نوخ  نتخوس و  زیرکی  ياوه  رد  يور  یم  وت 
.تشهب ات  دننک  یم  هقردب  رابود  داتفه و  ار  یقشاع  ياه 

هتسیاش تداعس  یلع  / هتخوس ياه  هناورپ 

بات .دهد  یم  یـسارکومد  يوب  ناشیاهدرگزیم  دنا  هدوب  یعدم  هراومه  هک  نانآ  دنرادن ، ار  رون  بالقنا  بات  دـنرادن ؛ ار  رون  بات 
ناگدش نیرفن  ياپ  ياج  اپ  هتـسناد ، دیاش  ای  دننادب  هکنآ  یب  دنرادن و  یهاگآ  ود  داتفه و  زمر  زا  هک  نانآ  ناشافخ ؛ دنرادن  ار  رون 

.دنا هتشاذگ  خیرات 

زاورپ راب  ود  داتفه و  دـنتخوس و  راب  ود  داتفه و  .دـندش  قشاع  راب  ود  داتفه و  دـیرگن ، یم  ناشرتسکاخ  رب  هنوگ  نیا  هک  ناـنیا  اـما 
.دندرک

كاخ نیا  كاـخ ، نیا  اـت  دـنتخوس  دنداتـسیا و  هک  ینادرم  روآداـی  ناتـسبات ، مرُه  رد  نینوخ  زاورپ  ود  داـتفه و  روآداـی  ریت ، متفه 
كاخ نیا  ندید  مشچ  هک  نانآ  لباقم  رد  تسا  هداتـسیا  هک  دنامهفب  هدرپ  تشپ  ياهدنخبل  هب  دتـسیاب و  .دزوسن  دتـسیاب و  سدقم ،

.تشاد دهاوخن  نانآ  يارب  ییاج  تسا و  تلم  نیا  هناخ  تلم ،» هناخ   » دننیبب دنناوت  یمن  هک  نانآ  دنرادن ، ار  سدقم 

يولگ زا  دنازرل ؛ ار  دادبتـسا  خاک  ياه  نوتـس  ربکا ،» هّللا   » ود داتفه و  نینط  نآ ، رد  هک  دشک  یم  ریوصت  هب  ار  یتیمولظم  ریت ، متفه 
.نطو هار  رد  دنتخوس  هک  ییاه  هناورپ 

هداتـسیا هک  دروخ  یم  دـنگوس  دروخ ؛ یم  دـنگوس  شا  هتخوس  ياـه  هناورپ  هب  شیاـه ، هتخوس  هب  زونه  بآ ، كاـخ و  نیا  میوـقت 
.تسا هداتسیا  زارفارس  هدنز و  هراومه  تسا ؛ هدنز  هراومه  ناریا ، تلم  هناخ  تسا و 

نیدلاردب مظاکدمحم  / قیاقش یمان  مان  هب 

ییاه هژاولگ  جورع ، نتسر و  ییاهر و  .تسام  کیبل »  » يور هبور  قشع ، عیفر  هاگیاج  دنا ! هداتسیا  دنمهوکـش  ردقچ  ام  ياه  نوخ 
زا خیرات » ناتماق  تسار  ام   » .میدیپت نونج  ياه  هزادگ  رد  میدیشک و  شوغآ  رد  ار  تبحم  ياه  هلعش  هک  مییام  .ام  هاگن  اب  دنیانـشآ 

.دوب هتسب  شقن  ام  تنیط  رب  یتشهب »  » ياهدنخبل لزا ،

دز مد  یّلجت  تنسح ز  وترپ  لزا  رد  »

دز ملاع  همه  هب  شتآ  دش و  ادیپ  قشع 
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دییور نامحور  ناتـسلزغ  رد  راهب  زا  كانحرف  ییادـص  .تلیـضف  تشد  نادرم  كاپ  هنیآ و  ناشخرد  نالوسر  هب  میدرک  ادـتقا  ام  و 
قیاقـش یمان  مان  هب  ام  .تسا  هدـنام  مایا  باـق  رد  كاـنبرط  اـم ، زبسرـس  ياـن  زا  يدورـس  زونه  درذـگ و  یم  اـه  لاـس  هک  تسا  نیا 

، دـنریگب دوخ  هب  ار  تداهـش  غاـب  هچوـک  رطع  رگا  خرـس  ياـه  گـنر  ماـمت  هک  تسا  یلک  هدـعاق  نیا  میتـسناد  میدرک و  یگدـنز 
.دنرذگهر نیرتزبس 

.میدرک يرپس  زاورپ  هطقن  هب  ندیسر  هشیدنا  رد  ار  شیوخ  ياهزور  هک  میتسه  ییاه  « یتشهب  » ام

هتـسد چوک  نیا  ات  دسر  یم  ارف  شوخ  هچ  ریت ،» متفه  ، » ام يارب  .دبات  یم  هک  تسام  رورغ  رون و  زا  ییاه  هرجنپ  راختفا ، حبـص  الاح 
.دشاب هدناشچ  خیرات  ياه  میوقت  هب  ار  ندوب »  » ِتسرد معط  یعمج ،

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / تختیاپ رهظ  زا  دعب  ِهام  ریت 

.هسامح نوخ و  ياه  لاس  ِهام  ریت  يایاوز  دشک ، یم  ریت 

.دهد یم  یگتخوس  راجفنا و  يوب  زیرگان ، ناتسبات 

.تسا هتفرگ  ار  اه  هناورپ  نتخوس  لاح  سح و  هام ، ریت  ِنارهت 

.دزیرگ یم  هشیمه  زا  رت  بهتلم  قیاقد ، تس و  يراج  زیگنا  لوه  ياه  بش  ياوه  رهش ، ياه  هنزور  زا 

.تسا هتخادنا  هرامش  هب  ار  رهش  سفن  هعجاف ، دنت  يوب  دشک و  یم  ریت  نامز  يایاوز  مامت  رب  تختیاپ ، رهظ  زا  دعب  ِهامریت 

! دنوش ياج  اه  هناش  رب  هک  ازع  ياهریجنز  دنبوکب و  نت  رب  هک  اه  جنس  تساجک 

؟ دنشوپب تبرغ  يادر  رهش ، نیدایم  دننک و  نت  رب  گوس  نهاریپ  هک  رهش  ياهرازاب  تساجک 

؟ دناشکب نیمز  ِرهظ  زا  دعب  هب  ار  اه  هتشرف  اهزارف و  هک  نازیرگ  ياه  هیناث  رب  يرگنلت  تساجک 

، داب رد  اهر  هتخوس  همین  ياهذـغاک  دریگ و  یم  نامـسآ  يوب  سلجم ، نامتخاس  .دـنک  یم  رپ  ار  تماشم  زاورپ ، جارعم و  يوب  و  ... 
! دنک هاگآ  نامسآ  نارجاهم  زا  ار  رهش  ياه  نابایخ  مامت  ات  دنور  یم 

.دننکش یم  مه  رد  دود ، نوخ و  اهراوآ و  يال  هبال  رد  سلجم ، ياهراوید  دتفا و  یم  هرامش  هب  درد ، راشف  زا  نیمز  بلق 

ات دراذگ  یم  اپ  ریز  ار  یقشاع  ناوخ  تفه  دنک و  یم  زاغآ  خرـس  رهظ  زا  دعب  رد  ار  قشع  ناوخ  ود  داتفه و  تختیاپ ، هام  ریت  متفه 
.دسرب لاصو  ِرهش  تفه  هب 
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، نامـسآ هرجنپ  رازه  زا  دـنیرگ و  یم  هرجنپ  رازه  هک  ینیب  یم  ار  يرامـش  یب  ياه  مشچ  دـپت و  یم  رهـش  نیداـیم  رد  ناـمز ، ِضبن 
.دزیر یم  ناراوگوس  ياه  هناش  رب  رهظ ، زا  دعب  ِناراب 

هدازربکا ریما  / هدش هداد  هدعو  تشهب  ات 

درک و هنخر  نیمز  نهذ  رد  يا  هلزلز  .ار  نیمز  موـش ، راـبگرم  يا  هلزلز  ياـه  هزرل  سپ  هـک  ناـس  نآ  دـنازرل ؛ یم  ار  خـیرات  سرت ،
.دندرک هیرگ  نوخ  تشرد ، تشرد  ار  اهربخ  همه  دعب ، زور  ياه  همانزور  دنداتفا و  كاخ  هب  نامسآ  زا  ناگراتس 

.تفرگ ارف  هودنا  زا  يربا  ار  یلد  ره  نامسآ 

! یتشهب هآ ،

؛ دیـشک یم  ار  ناتراظتنا  تشهب  هک  اجنآ  ات  دنتـسر ؛ كاخ  زا  زین  ینامـسآ  یناگراتـس  وت  اب  يدیـشک و  نماد  كاـخ ، ناتـسد  زا  وت 
نانآ زا  دیدوب  يا  هیاس  امش  .دنتشاد  یمرب  ماگ  زبس  ریـسم  نیا  رد  امـش  دننام  هک  ار  نانآ  ار و  امـش  دوب  هدش  هداد  هدعو  هک  یتشهب 

.دیرادرب مدق  حبص  هب  یهتنم  هداج  رد  ات  دندوب  هداد  او  امش  هب  ار  تبون  الاح  هتشاذگ و  اپ  ریسم  نیا  رد  شیپ ، اه  نرق  هک 

.درک ینامسآ  ار  تنارای  وت و  هک  يراجفنا  دنک ؛ یم  ساسحا  شیوخ  يولگ  رد  ار  راجفنا  مره  كاخ ،

ار اه  يروالد  هشیر  دیمهف  دهاوخن  زگره  ناشسردنم  راکفا  هک  یناتسد  امش ؛ ياه  هشیر  ماع  لتق  هب  دنا  هتـسب  رمک  سحن ، یناتـسد 
بآ قشع ، ياهدور  نیرت  لالز  زا  دنوادخ و  تفرعم  لازیال  همشچرس  زا  تدحو ، همشچرس  زا  هک  ییاه  هشیر  دناکشخ ؛ دوش  یمن 

.دنا هدروخ 

.تسا هتفرگ  ناج  اهنآ  هناوتشپ  هب  بالقنا  ياپون  لاهن  هک  دناکشخ  ار  ییاه  هشیر  دوش  یمن  زگره 

؛ دـنوادخ اب  تسا  يدـنویپ  لاهن ، نیا  رکیپ  رب  مخز  ره  هک  دـنروایب  دورف  ار  شیوخ  هدز  گنز  ياـهربت  رت  مکحم  وگب  ار  اـه  نزربت 
.یمالسا بالقنا  مالسا و  تیناقح  رب  دش  دهاوخ  يدنس  دنوادخ ، هاگشیپ  رد  هک  يدنویپ 

ربتـس گرتس و  یتخرد  رود ، نادـنچ  هن  يا  هدـنیآ  رد  هک  لاهن  نیا  دـناشکب ، يدرز  هب  تسناوت  دـهاوخن  ینازخ  چـیه  ار  لاهن  نیا 
يارب دشاب  ینابیاس  هک  ناس  نآ  دروخ ؛ یم  هرگ  تشهب  رد  یبوط  ياه  هخاش  اب  هک  دیاس  یم  نامسآ  رب  رـس  نانچ  نآ  دش ؛ دهاوخ 

.نایتشهب یتشهب و 
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هتخیمآ یتشهب  نوخ  اب  هک  ییاه  هشیر  دـنا ؛ هتفرگرب  رد  ار  نیمز  مامت  شیاـه  هشیر  هک  دـنلب  ـالاب  ناـنچ  تسا  یتخرد  تخرد ، نیا 
.تسا

بالقنا ناریاز  رابرگید ، هک  دنروآرب  ار  اهدایرف  نیرتزبس  اه  هرجنح  دننک و  رشتنم  ار  اهربخ  نیرت  خرس  زور ، ره  اه  همانزور  راذگب 
.ناریا یمالسا  بالقنا  يارب  دنشاب  يراختفا  دنس  اه  همانزور  نیا  هک  دشاب  .دنا  هدناسر  تداهش  هب  ار 

يریما نیسح  / يدوب یتشهب  وت 

هدرب ار  دوس  نیمادـک  ناناج ، ناج و  هلماعم  رد  ینیـسح ! نایعیـش  يزاب  قشع  لوسر  هک  دولآ  نوخ  ياه  هوشع  اب  هدـمآ  رازاب  هب  يا 
؟ ینز یم  مد  اهب »  » زا هنارورغم  هک  يا 

! ار داعم  ار و  توبن  ار  دیحوت  يدید ، یم  قشع  خرس  رولب  تشپ  زا  ار  ناهج  هک  حورجم  فراع  يا  لاصو ، داب  تکرابم 

غارـس ار  جالح  مادک  يدـید ! یم  قشع  هاگن  زا  ار  یجراخ  تسایـس  یتح  هک  ار ، گنج  یتح  هک  داب  تکرابم  لاصو  دـهاش  هلجح 
اکیرما هب  : » هک دـیآرد  عامـس  هب  شتآ  نوخ و  ناـیم  رد  دـنیبب و  يزاـب  قشع  هناـهب  ار  ملاـع  تارذ  وـت ، نوـچ  هک  تفرگ  ناوـت  یم 

قشع نیگنر  حالس  یمتا ، ییایمیش و  ياه  حالس  ندمت و  رابغ  یهایس  رد  ناسنا  هک  تسابیز  هچ  دنقـشاع .» ناریا  مدرم  هک  دییوگب 
! دور نارفاک  جاجتحا  هب  دنام ، یم  نآرق  نحل  هب  هک  شیابیز  يادص  اب  دنک و  یشک  نمشد  شیاه ، مشچ  اب  دریگ و  تسد  ار 

.داهج هب  ار  تیفاع  ناگدیباوخ  دناوخ و  یم  تدابع  هب  ار  نالقاع  هک  دوب  ناذا  تزاوآ  هلمج  هک  يدوب  ینیمخ  لالب  وت 

.يدوب یتشهب  وت  .يدوب  هدمآ  تشهب  زا  وت  .ناهج  ناناملسم  ياهوزرآ  تشهب  زا  يدوب  قشع  لوسر  وت 

يریشمش هّللا  حور  / اهزور نیمه  یلاوح  رد 

.دوب اهزور  نیمه  ياوه  رد  تزاورپ  نیرخآ 

یتسیز و مولظم  يدوب و  هک  نامز  نآ  تشذـگ  دوز  هچ  يدـش ! یم  تنانمـشد  مشچ  راخ  يدوب و  هک  ناـمز  نآ  تشذـگ  دوز  هچ 
يدوب و اهریت  جامآ  يدوب و  هک  ینامز  تشذگ  دوز  هچ  یتفر ؛ مولظم 
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، خیرات دننک ! راد  هکل  ناشیاه  فرح  اب  ار  وت  مان  ار و  وت  دنتساوخ  یم  هک  نانآ  دندوب  ماخ  هچ  هک  ینیبب  ات  يدوبن  رگید  نآ  زا  سپ 
.يدش یگشیمه  تماقدنلب ، نیمزرس ، نیا  ناتسآ  رب  وت  درپس و  یشومارف  هب  ار  نانآ 

.دوب اهزور  نیمه  ياوه  رد  تزاورپ  نیرخآ 

.يدرک نیمزرس  نیا  فقو  ار  تدوخ  اه  ییاهنت  اه و  جنر  اب  وت 

رایـسب هک  دندیمهف  دوز  ردقچ  اما  ییآرد ، وناز  هب  دیاش  ات  دنتخیر  ار  وت  نوخ  راب  نیا  دنروآرد ، وناز  هب  ار  وت  دنتـسناوتن  هک  نانآ  و 
! دندوب ماخ 

یمیظعلادبع همطاف  / تیدوبع نابدرن 

.تیدوبع نابدرن  زا  یتفر  الاب  هلپ  هلپ  .يدناسر  تاوارط  هب  تا  هناراهب  شوغآ  رد  ار  اهربا  يدش و  اهر  شیوخ  زا  يدش ، اهر 

.ناشراکفا نادرگرس  ياه  ماهبا  ِمهرم  يدوب و  مدرم  باوج  یب  ياه  لاؤس  خساپ 

ناش یگـشیمه  سنوم  هک  تزیم  يور  ياـه  باـتک  یتفر و  وت  .یتفرگ  تسـالک  ِياـه  ثحب  زا  ار  تا  هناعـضاوتم  هاـگن  یتفر و  وت 
.دننک یم  سح  دوجو  مامت  اب  ار  ییاهنت  يدوب ،

.دنا هتسشن  گوس  هب  ار  وت  تا  هناعضاوتم  ياه  خساپ  تنیریش و  ياه  ثحب  تروشُرپ ، ياه  سالک  تقاتا ،

رداـچ نیرت  هناـبیرغ  دندینـش ، یم  ار  تیاـه  ماـگ  يادـص  زور  ره  هک  ییاـه  هچوک  دـش و  یناراـب  تسـالک  ياـه  مشچ  یتفر و  وت 
.دنا هدنارتسگ  شیوخ  رد  ار  يرادازع 

.دنکن مومسم  ار  مدرم  راکفا  یتفآ  چیه  یتساوخ  یم 

.دریگن تروشک  زا  ار  مالسا  ییورین ، چیه  یتساوخ  یم 

.دنتساوخ یمن  ار  تندوب  اهنآ  یتساوخ و  یم 

.دزو یم  رهش  ياضف  رد  تدای  میسن  زونه  یتشهب !
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.تسا يراج  اه  نابایخ  ِمامت  رد  تمان  یکاپ  مشچ  مشچ  زونه 

.دسر یم  شوگ  هب  اه  هچوک  رد  ییاهر  يادص  زونه 

«! یتشهب ، » یتسه یتشهب  مه  زونه  .یتسه  نامسآ  ات  هدیشک  دق  ياه  تخرد  هاگ  هیکت  زونه 

یمیظعلادبع همطاف  / وت زور 

.ناریا يدنلبرس  ِياه  هچوک  رد  تسا  هدیچیپ  تشالت  ياپ  يادص  زونه 

.یتخاس ار  شا  هبلک  هناصلاخ ، هک  تسوت  ِرادماو  یساسا ، نوناق 

.دشون یم  بآ  زونه  وت  ياه  تسد  زا  تسایس 

.ار هئطوت  ِناساره  ِياه  هوک  ناج  دزادنا  یم  هزرل  هب  تمان  زونه 

.تسوت ندوبن  ِرادغاد  اهزور  نیا  هک  ییاضق  ِهاگتسد  ِياج  ياج  رد  دوش  یم  سح  تروضح  زونه 

! درم تماق  دنلب 

! ار مالسا  هنادواج  ِدورس  ناوخب  هرابود 

! تا هنایوج  قح  ِدایرف  زا  ار  نیمز  نازرلب  هرابود 

؟ يونش یم  ار  اه  سکرک  يادص 

.دنا نیمک  رد  اه  گرگ 

.رهش رکیپ  رد  دیما ، هدیکشخ  ياه  گر  دریگب  ناج  هرابود  ات  دنخب  یتخل 

.دنک كرد  رتشیب  ار  تیاه  لاب  زیگنازاجعا  تقیقح  ایند  ات  هدب  ناکت  هرابود  ار  تیاه  لاب 

.تسوت ِزور  زورما  .دوش  یم  سح  تا  هناراهب  تارطاخ  زا  تشهب  يوب  زونه 

.خیرات هحفص  رد  نادواج 
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هیئاضق هوق  زور 

یجنپ هجیدخ  / تلادع زور 

ار تا  یبات  یب  .دادیب  هتفرگ  هم  ياهزیلهد  زا  زیرگ  زور  تسا ؛ تلادع  زور  زورما  .تلادع  تمس  هب  ار  اه  هرجنپ  دنک  یم  زاب  یـسک 
یم ار  تیاه  مغ  هملک  هب  هملک  اجنیا  ینک ! هیرگ  ار  تا  یگـشیمه  ياه  جـنر  یناوت  یم  هک  تسا  ییاه  هناش  اجنیا  راپـسب ! اـجنیا  هب 
ياه ماب  رب  دنناوخ  یم  يدازآ  هنارت  ناگتـشرف ، اجنیا  .دودز  دنهاوخ  ار  تا  یناشیرپ  ياه  کشا  هک  تسا  ییاه  تسد  اجنیا  .دنونش 
متـس هک  يزور  تسا ؛ تلادـع  زور  زورما  .تسا  تیمولظم  هاگداد  اجنیا  .یهاوخداد  هاگرد  تسا و  تلادـع  ناتـسآ  اـجنیا  .ناـهج 

تردـق هکیرا  رب  تلادـع  .دوش  یم  خـیرات  ياه  هچوک  هراوآ  ملظ ، .دزخ  یم  دوخ  هنال  هب  متـس  .دـنز  یم  دـنخبل  اورپ  یب  یگدـید ،
هیاس رد  یگدنز  اه ! هدید  متس  مامت  لباقم  رد  دننز  یم  دح  متس  مرج  هب  ار  دادیب  .دنار  یم  نامرف  هدز و  هیکت 

نیرت تسدرود  هب  نایصع  دیعبت  زور  متـس ، حاضیتسا  زور  تسا ؛ تلادع  زور  زورما  .ار  دوخ  نشور  هدنیآ  دشک  یم  سفن  شمارآ 
.تلادع فیطل  ياوه  رد  دشک  یم  سفن  ناهج  .دوش  یم  هدینش  تایح  همزمز  يادص  يراودیما ، ياه  هچیرد  مامت  زا  .یلاوح 

تلادع زور  زورما  .مولظم  ناتسد  يانمت  هب  دنهد  یم  هیده  يربارب  لدع و  هدیسرون  ياه  بیس  یتسود ، حلص و  نابرهم  ياه  هتشرف 
هب نتسویپ  يدیماان و  ياه  لاچ  هایس  زا  زیرگ  زور  تسا ؛
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تلادع زور  زورما ، .تسا  هداد  روبع  دادیب  گنت  ياهورهار  زا  مدق  مدق  ار  شیوخ  روآ  جـنر  هتـشذگ  ناهج ، .ییاهر  یگنادواج و 
فافش ياوه  رد  ندیشک  سفن  زور  دیفس ، ياه  مچرپ  زور  ناهج ، ياه  هناخ  مامت  ردرـس  رب  لدع  ياه  سوناف  نتخیوآ  زور  .تسا 

«. داد »

.اه هنزور  مامت  هب  دننز  یم  هرگ  ار  ناش  يراودیما  اه ، مشچ 

رباعم مامت  رد  ار  رشب  لاسرید  هودنا  دیاب  .دراپس  یم  یشومارف  هب  ار  شا  هتـشذگ  تیمولظم  تلادع ، فیطل  ياه  هناش  رب  رـس  ناهج ،
! عونمم زواجت  عونمم ! رامعتسا ، عونمم ! ضیعبت  دز ، قالش  نیدایم  و 

زا تلادع  يربارب و  قطنم ، تسا ! هدز  هیکت  لدع  نکر  هب  تواضق  هلسلس  .دور  یم  الاب  تلادع  ناکلپ  زا  لامروک  لامروک  یگدنز ،
.تسا يراج  يراگتسر  رون و  اه ، هنزور  مامت  زا  هک  تسا  ناهج  قطنم  اهنت  سپ  نیا 

.دنزیوآ یم  تازاجم  راد  هب  ار  متس  زورما  .تسا  نامولظم  نشج  زور 
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هبنش جنپ 

ریت 1385  8

یناثلا 1427 يدامج   3

Jun.29.2006

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  تداهش 

يدمحم سابع  / هتسکش ولهپ 

.شنأشلا میظع  ناربمایپ  رب  دنوادخ  یمارگ  ياه  مالس  لثم  ییابیز ؛ .دنوادخ  ینابرهم  لثم  ییادیپ ؛

رب هک  تس  یـسدقم  يداش  باتفآ ، .دـنک  یم  نشور  ار  نیمز  ياه  بش  مامت  هام ، وت ، دای  اب  دوش و  یم  زاب  یگدـنز  ياـهرد  وت ، اـب 
ییاه هناقـشاع  دـنداتفا ؛ قافتا  هناقـشاع  هک  دـندش  یخرـس  ياه  هچنغ  تیاه  یگنتلد  مامت  .دـنکارپ  یم  ار  تدوجو  ياـمرگ  نیمز ،

.دنوادخ قشع  زا  زیربل 

، دوبک اهزور  دندش و  خرـس  اهراوید  دندش ، خرـس  اهرد  دندش ، خرـس  اه  مشچ  دندش ؛ متخ  خرـس  لگ  هب  اه  قافتا  مامت  وت  زا  دـعب 
.دندش دوبک  دنتسکش و  اهولهپ  مامت  دوبک ؛ هدرک  مرو  اهربا  دوبک ، نامسآ 

.دیآ یم  هنیدم  زا  تروضح  رطع  زونه  .دننک  یم  فاوط  ار  هنیدم  ياهراوید  مامت  اه  كدصاق  تندـییوب ، قوش  هب  هک  تساه  لاس 
موسرم امـش  رانک  رد  هیرگ  وناب !  » .دـننک یم  هیرگ  توکـس ، رود  ناـیاپ و  یب  ياـهریوک  رد  اـهربا  هک  تساـه  نرق  ار  تیاـه  ضغب 

(1) «. تسکشن دوب و  امش  يولهپ  ناوت  یم  رگم  تسا ؛

.تسا هدرکن  شومارف  ار  وت  هنالوسر  ياه  مدق  يوب  زونه  كاخ ، .تسا  هدرک  مگ  ار  شخرچ  رادم  وت ، زا  دعب  نیمز 

ياه هژاو  نیا  اب  وت  نتـشون  نیگمرـش  اه  ملق  .دننام  یم  رادـیب  حبـص  ات  ندورـس ، وت  زا  يارب  اه  بش  تاملک ، هک  تساه  لاس  زونه 
.یکاخ ياه  هژاو  نیا  اب  دنا ، ینیمز 
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« ...دوب هملک  زاغآ   » رد هک  ارچ  تسا ؛ هدیرفآ  هملک  زا  ار  وت  دنوادخ  دیاش  .دنا  هدیمهف  اه  بآ  همه  ار  نیا  یتسین ؛ كاخ  زا  وت  هن !

یم هک  وت  مان  هشیمه  .يدرواین  بات  ار  شا  يرود  یگنتلد  يدش و  گرزب  وا  دای  اب  يدوشگ و  ردپ  هدـید  رد  هدـید  هک  ییارهز  وت 
، ناراب ریز  دوش  یم  هشیمه  درابب ! ناراب  هک  دنک  ادـخ  .ضغب  اهراوید  دـننک و  یم  هیرگ  اهرد  دزرل ، یم  اه  هدـنرپ  كزان  لد  دـیآ ،

.تسیرگ هناهب  یب 

ياهاپ در  لابند  دیاب  عیقب  ياجک  مناد  یمن  .دنـشک  یم  هآ  رطـس  هب  رطـس  اهرتفد  دـنوش و  یم  کشا  تاملک  مامت  وت ، دای  اب  هشیمه 
هک رود  ییوناـب  تبرغ  يوـب  منک ؛ یم  سح  ار  وـت  تبرغ  يوـب  مناـخرچ ، یم  رـس  هک  فرط  ره  مدرگب ؟ راـب  کـشا  تا ، هدـشمگ 

.درک سح  ناوت  یم  ار  شندوب  اه ، هنیآ  مامت  زا  رت  کیدزن 

هدـش مگ  ياهاپ  در  رد  ار  شیوخ  ام  میا ، هدرک  مگ  ار  شیوخ  ام  .میدرگ  یم  وت  لابند  هب  هک  تساه  لاس  ام  اما  یتسه ؛ اج  همه  وت 
تمـس هب  هک  دـنک  ینارتوبک  همان  ار  تناهنپ  تبرت  عیقب ، دـسرب  رخآ  هب  ایند  هکنیا  زا  شیپ  زور  کی  دـنک  ادـخ  .میا  هدرک  مگ  تا ،

.موش مامت  تیادیپان  دقرم  ياپ  رد  دنک  ادخ  .دننک  یم  زاورپ  اه  هناخ 

تلادـع هنابیرغ  يوب  رایتخا  یب  متفا ، یم  وت  دای  هاگ  ره  .منک  هیرگ  تیارب  ایند  ياه  همـشچ  مامت  ياپ  هباـپ  مناوت  یم  یک  مناد  یمن 
.دنک یم  نادنچود  ار  میاه  ضغب  مالسلا ، هیلع  یلع 

یم ممارآ  تسوت ، دای  هب  هتـشغآ  هک  مکانمن  نهاریپ  يوب  دنوش و  یم  کشا  یپایپ  مشتحم ، دـنب  هدزاود  هیبش  میاه  ضغب  وت ، دای  هب 
.دنک

یباتهم یتسه ؛ مکیرات  ياه  بش  نامـسآ  هام  اهنت  وت  موش ! رت  کبـس  نم  ات  دنزیرب  وت  ياپ  هب  هرطق  هرطق  میاه  مشچ  هک  دـنک  ادـخ 
.ما هتخیر  کشا  شندید  يارب  ینالوط  ياه  بش  هک 

! دننک رپ  منابیرگ  زا  ار  تتبرت  يوب  هک  يراپسب  اهداب  هب  شاک  يا 

هدازربکا ریما  / بش نیرت  هریت 

«. دیشک تسناوتن  تناما  راب  نامسآ  « ؛ تناما راب  نیا  ینیگنس  ریز  دوش  یم  مخ  وت  اب  نامسآ  يوش و  یم  مخ 

ص:52

هرامش 86 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 73 

http://www.ghaemiyeh.com


رد يدوب ، هدرک  ناهنپ  ولگ  رد  هک  یـضغب  .درب  یم  ار  تناما  کشا  دنا ؛ هدـش  زارد  وت  تمـس  هب  هک  ینیب  یم  ار  هّللا  لوسر  ناتـسد 
.دروآ یمرد  هزرل  هب  ار  توکلم  ياه  هناش  تا  قه  قه  يادص  دنکش و  یم  مه 

یم كاخ  رب  تروص  يراپـس و  یم  وا  ناتـسد  هب  ار  همطاف  نیگمرـش ، وت  دنا و  هدش  زارد  وت  تمـس  هب  هک  تسا  هّللا  لوسر  ناتـسد 
هک يا  هقیقد  نآ  زا  دـیامن ، یم  دوبک  وت  رارق  یب  نامـشچ  رد  هام  .دـنک  یم  كانمن  ار  كاـخ  هنیـس  تکـشا ، هرطق  هرطق  يراذـگ و 

.یتسشن هراظن  هب  دوبک  ار  تا  همطاف  تروص 

؛ دوب هداد  وت  تسد  هب  ار  وا  ناگمه ، هدنخ  نایم  رد  يزور  هک  یهد  یم  یـسک  تسد  هب  ار  تناما  .تساه  بش  نیرت  هریت  بش ، نیا 
، نیا .تسا  هدیـسر  تناما  نداد  سپزاب  تقو  هک  الاح  دوب و  شنیرفآ  زار  هک  یتناـما  دوب ، هتفرگ  اـه  نامـسآ  زا  دوخ  هک  ار  یتناـما 

ادخ لوسر  تفوطع  دنب  ندرگ  هک  تسا  یتسد  نامه  نیا  .داد  یم  شزاون  ار  ایربک  ماشم  شـسای ، رطع  هک  تسا  یلگ  هتـسد  نامه 
.تسا هدیمخ  داب  ياه  هنایزات  ربارب  رد  فیحن  يا  هخاش  نانوچ  هدیکت ، دوبک و  بشما ، و  يزور ؛ دوب 

 . ...اما يراپس ؛ یم  هّللا  لوسر  تسد  هب  ار  تناما  الوم !

 . ...یلاوح نیمه  دوبک  هام  تا ، هناخ  غارچ  دشاب و  هاچ  تروبص ، گنس  یسک و  یب  مدمه  اه ، بش  نیا  زا  دعب  رگا  يراد  قح 

یناما مثیم  / تسا هتشگرب  امش  تناما 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  باطخ  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  يراپس  كاخ  هب  بش  رد  یلع  ماما  نانخس  زا  ماهلا  اب  )

.تشگرب

.تشگرب هثداح  رهش  بیرغ  رفاسم 

.تشگرب شا  يریپ  نازخ  ندیسرارف  زا  رتدوز  رایسب 

.دزوس یم  راظتنا  زا  زونه  نم  روابان  ياه  مشچ  و 

ام کـچوک  هبلک  هب  ار  ناگتـشرف  لیـس  شروـضح  هک  هدـنرپ  .تسین  رگید  دوـب ، هدرک  نشور  ار  ما  هناـخ  ياـه  هنزور  هـک  باـتفآ 
.تسین رگید  دوب ، هدناشک 

؟ مدرگرب هنوگچ 

ص:53

هرامش 86 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


.دش دهاوخن  زاب  میور  هب  رد  تخیر ، دنهاوخ  مرس  رب  دولآ  نوخ  ياهراوید 

هب رگید  الاح  .هشیمه  تسا  نم  اب  شا  هرطاخ  درک ؛ دـهاوخن  میاهر  تسا ، هدرک  لولح  هناخ  يایاوز  مامت  رد  رگید  ـالاح  شروضح 
زا دوب  نم  هنابیرغ  دایرف  هک  شا -  هنابیرغ  دایرف  .میارب  دوش  یم  مسجم  شا  تیمولظم  مشیدـنا ، یم  هک  شیوزاب  رب  اه  هناـیزات  مخز 

.دوش یم  زادنا  نینط  ما  هظفاح  رد  دراد و  یمرب  جوم  هاگ  یب  هاگ و  رگید  الاح  اه -  يزیتس  قح  اه و  یشک  قح  تسد 

.تشگرب مرفس  مه 

؟ دنا هدرک  هچ  ام  اب  هک  سرپب  وا  زا 

فاکش .دنا  هدش  نامیاهدرد  زورما  ِنامرحمان  ام ، ياه  فرح  زورید  ِنامرحم  .منک  شنفد  هنابش  مهد ، شلـسغ  هنابـش  درک  تیـصو 
ربمایپ و يدونشخ  شا  يدونشخ  هک  ار -  ربمایپ  رتخد  تسین ، اهنآ  لام  هک  یقح  نتفرگ  يارب  اه و  ناملسم  فوفـص  رد  دنا  هتخادنا 

.تشگرب يدوب ، هدرپس  نم  هب  هک  ار  یتناما  تشگرب ؛ رگید  الاح  .دنسانش  یمن  زین  تسا -  ربمایپ  يدونشخان  شا  يدونشخان 

مشچ ود  اب  هتـسکش ، يولهپ  اب  متـس ، ياه  هنایزات  زا  هدروخ  مخز  يوزاب  اب  ما ، یگدنز  رفـس  مه  .منم  هنیدم  ياهنت  درم  رگید  الاح 
.تساهراخ هلمح  ناشن  نیرتهب  لگ ، ياه  مخز  .تسا  هدش  تنامهیم  دوب ، هدرک  غیرد  نم  زا  هک  سیخ 

! تسوت نامهم  بشما  مالسلااهیلع  همطاف  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ای 

يوسوم رغصا  یلعدیس  / مالسلااهیلع همطاف  لیمج  ربص 

بنیز لد  رد  هـک  یغاد  زا  ناــما  تـسا ! شوماــخ  هـک  يا  هناــخ  زا  ناــما  عــیقب ! هنابــش  ياــه  ضغب  زا  ناــما  ییادــج ! زا  ناــما 
! تسامالسلااهیلع

!؟ تسا هدش  ادج  شیوخ  یتسه  زا  هک  یسک  دراذگن  ییاهنت  هناش  هب  رس  هنوگچ 

!؟ تسا هدرپس  نامسآ  هب  نیزح ، لاب و  هتسکش  ار  یهلا  لیدب  یب  تناما  هکنآ  دنکن  هلان  هنوگچ 

ییابیکـش هب  هناقـشاع  هتـسشن و  اشامت  هب  اه  هظحل  نیرتدوبک  رد  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  لیمج  ربص  هکنآ  دنیـشنن  تیزعت  هب  هنوگچ 
!؟ تسا هدروآ  نامیا  ارهز ، سدقم 
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!؟ تسا هدش  مخ  اه  کشا  ینیگنس  زا  هک  تسیک  نکشربیخ  ياه  هناش  نیا 

!؟ دزرل یم  درد  تدش  زا  هک  تسین  رگم  راقفلاوذ  بحاص  ياه  تسد  نیا 

!؟ تسا هتفرگ  شیولگ  زا  هآ  لاجم  ضغب ، هک  تسین  اه  هبطخ  نیشتآ  نابز  نیا 

!؟ دربن امغی  هب  ار  هنیدم  یتسه  کشا ، لیس  هک  میارسب  ار  هیثرم  نیا  هماکچ ، نیمادک  اب 

؟ دروآ بات  ار  نامسآ  ياه  هیرگ  نیمز ، هک  منیشنب  تیزعت  هب  هحون  نیمادک  اب 

تسد تکرب  رگا  كالفا ! كاخ و  رد  یمدآ  تفارش  يا  هنییآ و  بآ و  يوناب  تمـصع ، رولبت  يا  زبس ، ياه  ساسحا  ردام  يا  وناب !
ینیریش هب  ار  اهدرد  مامت  یخلت  مالسلااهیلع » ارهز  ای   » نتفگ اب  ات  درک  یم  ساتسد »  » نیمادک راوخ  هزیر  ار  ام  نامـسآ ، دوبن ، تیاه 

.كاخ ریمض  رد  یتسه  تفاطل  هنییآ  يا  مالسلااهیلع ، ارهز  ای  میراپسب ؟ نامرد 

؛ دیـشروخ ياعد  هب  زور ، لاـجم  تسا و  هدـش  هدرپس  ناـشکهک  تاـجانم  هب  بش ، ِلاـجم  .دـسر  یم  هار  زا  هتفرگ  وضو  دیـشروخ ،
هک ییاه  تسد  یتشز  مالـسلااهیلع و  ارهز  هناخ  ناکدوک  ییابیز  تسا ؛ تاقولخم  ییابیز  یتشز و  دـهاش  زور ، ره  هک  يدیـشروخ 

.دنراد هارمه  هب  شتآ 

ملاـع ياـه  مغ  ماـمت  ربارب  تسا  هداد  لوـق  ربماـیپ  هب  هک  ینکـشربیخ  نیگمرـش  تس ؛ یلع  بوـجحم  يور  زا  كانمرـش  دیـشروخ ،
یم مالس  مالسلااهیلع  ارهز  ناهنپ  تبرت  هب  نایعیش ، زا  تباین  هب  زور  ره  دیشروخ ، مالـسلااهیلع ! ارهز  ِتبیـصم  یتح  دنک ؛ ییابیکش 

.دبلط یم  وا  ییایربک  هناتسآ  زا  ار  شیوخ  روضح  يامرگ  دنک و 

! یتیگ ود  ره  هناگی  وناب ، نیرت  نابرهم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  يوبن  فطاوع  رتخد  يا  وت  رب  مالس 

اه کشا  لالز  زج  يا  هناهب  ار  تغاد  اه ؛ هنییآ  اه و  بآ  مامت  لالز  رد  هوکـشب  تمان  اهدـبنگ ؛ مامت  هناخ  ناهن  رد  دـنلب  تمان  وناب !
! تسین

دوش و یم  ادیوه  لد  هناقشاع  لالز  رد  اهنت  وت  هنافراع  تمصع  هک  تخادرپ  وجو  تسج  هب  لد  يادیوس  رد  دیاب  ار  وت  ناهنپ  تبرت 
! سب

لالز دـشخب و  یم  نامرد  ار  نامرد  یب  ياهدرد  یمامت  تمان ، هب  اـجتلا  اـب  هک  تسا  ناـنمؤم  لد  زا  هطقن  نیرت  كاـپ  وت ، هاـگترایز 
تـسا هاکناج  هچ  وت ! تداهـش  يروآدای  تسا  كاندرد  هچ  .دوش  یم  يراج  اه  هاـگن  رب  مالـسلااهیلع ،» ارهز  اـی   » نتفگ اـب  تتفرعم 

! وت تبرغ 

! ایند بیاصم  رد  شاب  نامروای  عیقب ، تبرغ  هب  ار  وت  وناب !
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نیدلاردب مظاکدمحم  / کشا سیخ  همان  گوس  اب 

.تسا هدروآ  ور  لزغ  هنیآ  هب  تاملک ، لکش  نیرت  یمخز 

.دتفیب نوخ  زا  ییاه  همغن  اه  بل  رب  ات  دنیور  یم  هتسد  هتسد  خلت ، ییاه  هرطاخ 

.دوش یم  تیاکح  ام  ِییاهنت  دنروخ و  یم  قرو  نانچمه  اه  کشا 

.دیامن یم  خر  نکمم ، تروص  نیرتزییاپ  هب  نامسآ  دتسیا و  یم  مغ  هاگتسیا  رد  نامز 

.دننز یم  همیخ  نازحألا » تیب   » رد هودنا  ياهربا 

.دخرچ یم  هچوک  رد  یگدنامرد ، يرد و  هبرد  زا  يا  هلوک  اب  هنیدم 

زا تسا  رپ  هک  دنیشن  یم  ییوناب  يولهپ  ینامسآ ، ياه  هیثرم  .دنز  یم  هجض  اهزور ، تارطاخ  زا  يا  هشوگ  رد  هتخوس  مین  يا  هناخ 
یم هراپ  هراپ  هتسکش ، یلافـس  لثم  اه  هقیقد  .تسا  هدش  هداهن  نویـش  هلان و  زا  یتلاسر  اهداب ، شود  رب  .ردپ  نارجه  تبرغ و  متام و 

رد راهب ، ياه  غاب  .دوش  یم  راد  مخز  ینشور  هنیس  تسا ، هدروآ  موجه  شتآ  تخمُز  ناتسد  لگ ، ِكزان  ِتقاط  رب  هکنیا  زا  .دنیرگ 
رفاسم دـشابن و  اجنآ  یبات  یب  ياپدر  هک  تسین  ییاج  .دوش  یم  هدیـشک  ناـهج  رود  ياـه  هشوگ  هب  يرارق  یب  .دـنتفا  یم  درد  رتسب 

.دشاب هدرکن  روبع  هآ ،» »

.دنکفا یم  تانئاک  مادنا  رب  هزرل  گرزب ، یلبط  نوچ  الیواو ،»  » كاوژپ

.دوش یم  هتسکش  کشا ، سیخ  همان  گوس  اب  اه  تشد  توکس 

.دزوس یم  ناقشاع  لد  عمش ، هدجه  رانک 

هتفر مالسلااهیلع  همطاف  يرآ ! .دوش  یم  هدینش  هنیدم  رد  کیراب  يا  هچوک  ياه  هیوم  جنر  رگید  راب  میوقت ، ِراهب  نیمهدجه  ِغاد  اب 
.تسا

نیدلاردب مظاکدمحم  / نوخ خرس  تیاور 

هتسشن هنییآ  رب  یخرس  بش 

هتسب خلت ، یتوکس  نت  درگ  هب 
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نوخ يا  ییآ  یم  نیقی  ...رد  ِيادص 

هتسکش ییوناب  يولهپ  زا  وت 

یجنپ هجیدخ  / مدوب دهاش  نم 

( مالسلااهیلع بنیز  هناکدوک  ياه  یگنتلد  دای  هب  )

.شدوپ رات و  زا  دینش  دوش  یم  ار  تشهب  رطع  هک  تسا  یکاخ  رد  اج  نیمه  وت ، زا  نم  راگدای  مامت 

شزاون رگید  هک  دناد  یم  مه  وا  راگنا  .دخرچ  یم  هک  راب  ره  دنکارپ  یم  ار  وت  ناتـسد  هحیار  هک  ساتـسد  حـیبست و  رهم و  نیمه  و 
! درک دهاوخن  سح  ار  تناتسد 

! مناوج ردام 

مدوب دهاش  نم  .ار  تا  هنیس  رب  خیم  ِياباحم  یب  هسوب  مدوب  دهاش  نم  یمحر ، یب  تواقـش و  موجه  رد  نم ، لاسدرخ  هاگن  ربارب  رد 
.تخاس هدنمرش  ار  راوید  رد و  هک  ار  تنوخ  یخرس 

.دنک تناها  وت  هب  تسناوت  یمن  ملاع  دوبن ، هتسب  مردپ  ناتسد  رگا  هک  ار  قلطم  تقیقح  ِتیمولظم  مدوب  دهاش  نم 

؟ مدش مرحمان  تیارب  نم  یتشگرب ، یتقو  دیتفر و  نوریب  هناخ  زا  مردارب  وت و  ردپ ، ندرب  زا  دعب  دیآ  یم  تدای  ردام ! یتسار 

زار مردارب  هک  دعب  يدرک و  یم  ناهنپ  مهاگن  یگتفیش  زا  نم ، زا  ار  تتروص  هام  زا  یمین  طقف  يداد ؟ یمن  یخـساپ  مدیـسرپ و  یم 
تعسو هب  ملد  .تسکش  ملد  میوگ ، یم  ار  كدف  هراپ  هراپ  هلابق  زار  درک ، شاف  ار  مشاه  ینب  ياه  هچوک  قیمع  ییاهنت  یلیس و  نآ 

! تخوس تلد 

نیا یمرش  یب  هک  دزوس  یم  ملد  یلو  تسوت ؛ مان  هب  تسدالاب  ياه  ناتسرانا  مامت  نامسآ ، ياه  غاب  مامت  مناد  یم  مناوج ! ردام  هآ ،
؟ دنتسکش ار  تتمرح  هنوگچ  موق 

! مناوج ردام  هآ 

؟ تناوزاب رس  هب  اه  هنایزات  مخز  دروآ  هچ 

یم وت  ياه  سفن  زا  ار  هّللا  لوسر  رطع  ییام و  شیپ  اباب -  ناـج  وت -  هک  دوب  شوخ  ناـملد  تفر ، ادـخ  ربماـیپ  یتقو  مناوج ! رداـم 
رمع هک  فیح  اما  تسنام ؛ یم  اباب  هب  تنتفر  هار  هویش  ردقچ  .میونش 
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.ینک یم  غیرد  نم  زا  ار  تیاه  تسد  شزاون  دوز  ردق  نیا  متسناد  یمن  دوب ! هاتوک  رایـسب  وت ، رمع  هزادنا  هب  مه  ام  ياه  یـشوخلد 
! ردام مَاوت  یلاوتم  ياه  جنر  راد  ثاریم  نیا  زا  دعب  نم 

همطاف مهاوخ  یم  .منز  یم  دـنویپ  تا  هظحل  هظحل  هب  ار  ما  هظحل  هظحل  .مراذـگ  یم  وت  ياپ  ياـج  تسرد  ار  میاـپ  نیا ، زا  دـعب  نم 
.دزیرب هاچ  لد  هب  ار  شیاه  مغ  دشابن ، روبجم  ردپ  ات  مشاب  يا  هتسیاش  روبص  گنس  ردپ ، تیمولظم  يارب  مهاوخ  یم  .مشاب  يرگید 

ار وت  تروص  زورما  هک  یلیـس  نآ  زومایب ! يروبـص  مه  نم  هب  دشاب ؛ مالـسلا » هیلع  یلع  ياهیبا  ما   » سپ نیا  زا  دهاوخ  یم  وت  بنیز 
دهاوخ مالـسلا  هیلع  نیـسح  نامیتی  نم و  ناوزاب  رب  هک  يا  هنایزات  .تخاس  دـهاوخ  دوبک  مه  ارم  راسخر  ـالبرک  رد  ادرف  درک ، یلین 

همیخ نماد  ادرف  دنتخورفا ، یحو  هناخ  رد  رب  زورما  هک  یشتآ  .تسا  هدرک  لگ  تناوزاب  رب  زورما  هک  تسا  ییاه  مخز  همادا  دروخ ،
! ردام هدب  دای  ار  ندرک  ربص  نم  هب  .دریگ  یم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ياه 

هدازربکا ریما  / ...و همطاف  مدوب و  نم 

.تشاذگ اپ  نم  ياه  كاخ  رب  شدنزرف  تسد  رد  تسد  مالسلااهیلع ، همطاف  هک  ار  يا  هظحل  درب  مهاوخن  دای  زا  زگره 

گریوم رد  نوخ  دوبک  ياـه  هقیقد  نآ  تارطاـخ  رورم  زا  .ما  هدوب  ملاـع  قاـفتا  نیرت  هایـس  دـهاش  يزور  هک  متـسه  يا  هچوک  نم 
.دوش یم  هدنک  هنیس  زا  مبلق  ناش ، يروآدای  زا  هک  یخلت  تاعاس  دوش ؛ یم  دمجنم  منهذ 

رد و تشخ  تشخ  زا  هک  دوب  تاولـص  مالـس و  يادـص  تشاد ، یمرب  ماگ  تناتم  اـب  مارآ و  شدـنزرف ، تسد  رد  تسد  هک  همطاـف 
.دیسر یم  شوگ  هب  كاخ  هرذ  هرذ  زا  هرجنپ و  رد و  ره  هعطق  هعطق  زا  راوید و 

.هّللا لوسر  دنزرف  شدنزرف ، ادخ و  لوسر  رتخد  رب  تاولص  مالس و 

لابند ار  شدـنزرف  همطاف و  ناشاه ، هیاس  نیرت  کنخ  اب  اهراوید  دـیبات و  یم  نم  نت  رب  شیوخ ، ياه  فیط  نیرت  ییالط  اب  باتفآ ،
هب زونه  همطاف  ...ناهگان  هک  دیسر  یم  شوگ  هب  کئالم  حیبست  يادص  دوب و  هدش  يراج  اوه  رد  هّللا  لوسر  رطع  يوب  .دندرک  یم 

.تفرگارف ار  اج  همه  توکس ، هک  دوب  هدیسرن  هار  هنایم 

هیناث ره  منرت  هک  ییاه  ماگ  دـندش ؛ یم  رت  کیدزن  هظحل  ره  هک  ییاه  ماگ  نومیمان  يادـص  زا  ریغ  دیـسر ؛ یمن  شوگ  هب  ییادـص 
.دندمآ یم  دورف  نیشتآ  ياه  يوگ  نوچ 
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نیرخآ اـت  هک  ییادـص  دـنازرل ، ار  نامـسآ  تفه  نت  هک  ار  نیمز  ارم و  نت  هن  هـک  ییادـص  تسکـش ؛ مـهرد  ار  توکـس  ییادـص ،
.درک هایسور  ارم  دبا  ات  هک  دوبک  ییادص  یلع ، نامشچ  همطاف و  هرهچ  رب  دش  یلئاح  همطاف ، رمع  ياهزور 

! دندش یم  راوآ  مرس  هب  اهراوید  هک  شاک  يا 

.دریگ یم  ار  شیوخ  ردام  تسد  يدنزرف  هنوگچ  هک  مدید  یمن  مدوبن و  دهاش  زور  نآ  دش و  یم  ناریو  مرس  رب  نامسآ  شاک 

یجنپ هجیدخ  / هناخ هشوگ  هشوگ  رد 

.دروآ یم  درد  هب  ار  ملد  وت  بیجن  رطع  مراذگ ، یم  هک  هناخ  هب  اپ 

! ما همطاف  یتسین  وت  اما  تا ؛ ینامسآ  مسبت  نامه  اب  منیب ، یم  ار  وت  هناخ  هشوگ  هشوگ  رد 

.میتخاس لد  زا  هک  لگ ، زا  هن  ار  شیاهراوید  تشخ  تشخ  هک  تسین  یگشیمه  هناخ  نامه  هناخ  رگید  .دریگ  یم  هناخ  رد  ملد 

مرطاخ یلست  تمالک ، شمارآ  اب  وت  ات  مدروآ  یم  هانپ  شا  يراوید  راهچ  هب  هک  تسین  میاه  مغ  اه و  یگتسخ  هاگهانپ  هناخ ، رگید 
.يوش

.دراد مک  ار  وت  هاگن  رون  مه  زاب  غارچ ، هچ  ره  منک و  یم  نشور  عمش  هچ  ره 

! دیآ یمن  دنب  يا  هظحل  هک  مه  بنیز  هیرگ  يادص 

.دنک یم  یعادت  میارب  ار  ندوب  وت  اب  بوخ  تارطاخ  بنیز ، هیثرم  يادص 

! وناب دنز  یم  مناج  هب  شتآ  تا ، یلاخ  بارحم 

! ناج همطاف  مَاوت  هاگن  هدنمرش  دنب ، رد  ییاه  تسد  اب  نم  یناوخ و  یم  ارم  راوید  رد و  نایم  زا  منک  یم  سح  راب  ره 

.دز یم  کمن  میاه  مخز  هب  دوب ، فالغ  رد  هک  مه  راقفلاوذ  هیرگ  يادص  مدرواین ؛ بات  ار  ما  ینیشن  هناخ 

.تسا نم  ياهدرد  روبص  گنس  هاچ ، طقف  مناوخ و  یم  هاچ  شوگ  هب  ار  ما  هنیس  ياه  غاد  دعب ، هب  نآ  زا 
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.دنک یمن  اهر  ار  میاه  هناش  یگتسخ ، .مدیشک  شود  هب  ار  وت  توبات  هک  یبش  نآ  زا 

.منک یم  تمسق  نانز  هویب  نامیتی و  اب  ار  ما  ییاهنت  شود ، هب  امرخ  نان و  بش ، همین  راب  ره 

.میاه هظحل  يولگ  رب  دزادـنا  یم  گنچ  ریگ ، سفن  یـضغب  منک ، یم  روبع  مشاـه  ینب  ياـه  هچوک  یگنتلد  تعـسو  زا  هک  راـب  ره 
.دنیشن یم  کشا  هب  میاه  مشچ  دوش و  یم  خرس  دزوس و  یم  دزوس ؛ یم  مشخ  مرش و  زا  هتخادگ  یترارح  رد  متروص 

زاونلد هحیار  میـسن ، ات  دوش  یم  دـشاب ؟ رد  تشپ  ما  همطاف  دوش  یم  میوگ  یم  دوخ  اـب  میآ ، یم  هناـخ  هب  هک  راـب  ره  مناـج ! همطاـف 
مالـسلا هیلع  یلع  ياه  مالـس  هک  یناد  یم  دـهدب ؟ ار  ممالـس  باوج  ما ، همطاف  دوش  یم  رد ؟ تشپ  ات  دـناسرب  رتدوز  ار  تا  یتشهب 

.درادن يرابتعا  هنیدم ، ياه  هچوک  رد  اهزور  نیا 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / رذگب راذگب و 

! موش ياه  هاگن  نیا  زا  رذگب  راذگب و  نوتاخ ! رهش ، نیا  زا  رذگب  راذگب و 

! نیگآ مخز  توهرب  نیا  زا  نابرهمان ؛ ياه  هیناث  نیا  زا  نایاپان ؛ هودنا  نیا  زا  رذگب  راذگب و 

.دنناد یمن  ار  هکئالم  طوبه  تمرح  اهنآ  هک  راذگب 

.دنناد یمن  ار  یحو  هناخ  هب  دورو  بادآ  اهنآ 

.دنراد یناشیپ  رب  هک  تسا  ینادان  غاد  دنا ؛ هتشاذگن  زامن  هداجس  رب  تخانش  یناشیپ 

.تسین انشآ  یتشهب  ياه  سای  رطع  هب  ناش  ماشم  اهنآ 

.تسین یسفن  مه  ار  تیاه  هصغ  نازحالا  تیب  هک  درد  هزور  دنچ  نیا  زا  راذگب  راذگب و 

*

* *

! منادنزرف دییایب 

! چیه رگید  رامع و  دادقم و  رذوبا و  ناملس و  دییایب 

؛ دیشروخ دشک  یم  هناش  رب  ار  هام  ِتوبات 

.قشع دابآاجکان  هب  هناور 
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.دنراد تداع  اه  باوخ  نیا  ینیگنس  هب  رهش ، ياه  مشچ 

.دنریگ یمن  مارآ  دوخ  رد  دنشورخ و  یم  ار  غاد  نیا  اهدور  دنا و  هداد  رس  هودنا  دورس  نامسآ ، ناغرم  هک  دنیب  یمن  دیاش  یسک 

.تسا يراج  اوه  رد  يدولآ  ضغب  ياوجن  اه ، هلصاف  اهرود و  زا 

»؟ دنرب یم  اجک  ار  مردام  ادخ  »

 . ...هرابود دزیخ و  یمرب  دتفا و  یم  یه  ردام ، ِتوبات  رس  تشپ  هدرک و  رس  رب  ار  ردام  هدولآ  كاخ  رداچ  هک  ینیب  یم  ار  يرتخد 

نادامار نیرسن  / قارف غاد 

؟ نامز ياه  هیناث  رب  دبوک  یم  تشم  هک  تسا  یمخز  هرجنح  نیمادک  يادص  نیا 

؟ دنکفا یم  هزرل  هب  ار  ادخ  شرع  ياه  نوتس  هک  تسا  هداتفا  سفن  زا  يان  نیمادک  دایرف  نیا 

؟ دوش یم  مگ  اه  هلعش  بیهل  رد  دزوس و  یم  راو ، سونقق  هک  تسا  هتخوسرپ  لاب و  مادک  زوس  ناج  ياه  هیوم  نیا 

؟ دنک یم  هایس  ار  خیرات  هحفص  هک  تسا  زوس  ناج  هثداح  مادک  نیا  زاب 

؟ دنز یم  گنچ  اه  هیناث  يولگ  رب  هک  تسا  یمیظع  تبیصم  مادک  نیا  زاب 

؟ یحو هناخ  راوید  رد و  زا  دریگ  یم  جوا  هفیقس و  زا  دشک  یم  هلعش  هک  تسا  هنتف  مادک  نیا  زاب 

؟ دروآ یم  نییاپ  درب و  یم  الاب  نینچ  نیا  ار  شا  هنیک  مشخ و  هنایزات  هک  تسیک 

؟ دبوک یم  وزاب  تسد و  ولهپ و  رب  هنوگ  نیا  ار  شریشمش  فالغ  هک  تسیک 

یلع هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مان  دوش و  یم  هلاچم  درد ، مخز و  زا  یناراب  ریز  رد  هک  حورجم  هدرـشف  مهرد  مسج  نیا  تسیک 
؟ دنز یم  دایرف  ار  مالسلا  هیلع 

؟ یشوماخ ارچ  هنیدم !

؟ نامدرمان نیا  رس  رب  ینک  یمن  راوآ  ار  تیاهراوید  ارچ  مشاه ، ینب  هچوک  يا 

؟ نیمز يور  نایخزود  رس  رب  يزیر  یمن  ار  منهج  ياه  گنس  ناراب  ارچ  رارق ! یب  هتفرگ و  نامسآ  يا 
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! دیرابب اهربا ، يا 

! دینک ناشیرپ  وسیگ  اه ، ناتسلخن  يا 

دهاوخ خیرات  یناشیپ  رب  دبا  ات  مالسلااهیلع ، همطاف  قارف  غاد  دید و  دهاوخن  تداعس  يور  زگره  رگید  نیمز  هنیدم ! ياه  هچوک  يا 
.دنام

يداب تهزن  / نتسیرگ يارب  یتقو 

! ارهز هآ ،

مدرگ یمرب  هناخ  هب  نم 

! یشاب هتشگرب  تنهاریپ  يوب  ندرب  يارب  وت  هک  دیاش 

دنناد یم  اه  هیاسمه  همه  الاح 

بورغ زا  شیپ  نم  هک 

؛ درک مهاوخ  نشور  ار  هناخ  ياه  غارچ 

وت اب  وگو  تفگ  رطع  يوجو  تسج  يارب 

دیوگ یم  بیرغ  سح  کی  مه  زونه 

نم هیرگ  يادص  هک 

.تخادنا دهاوخ  نینط  وت  هاگن  تولخ  رد 

يا هناهب  هب  ایب و  الاح 

ارم ییاهنت  بش 

تدوخ ياهتنا  ات 

! نک یناغارچ 

درذگ یم  هدش  رپرپ  هچوک  دنچ  رگم  ام  نایم  ارهز !
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ییوت هک  هنارک  نآ  ات  هناخ  نیا  زا  هک 

؟ دوش یمن  زاب  بورغ  باوخ  يوس  هب  يرد  چیه 
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؟ دنا هتخومآ  هیرگ  تاقوا  لمحت  زا  یمسر  ارم  اجک  زا  مناد  یمن 

! مرینم هام  وگب ، وت 

یک ات 

يرارق یب  ياپ  هب  اپ 

هرطاخ یب  ياه  هچوک  رد  ار  وت  مان 

؟ منز دایرف 

مدرگ یمرب  هناخ  هب  نم  هآ !

! دشاب هدنام  نآ  هاگرد  رب  وت  هاگن  ياپ  در  دیاش 

یسوط اروح  / هودنا يادلی 

! نارتسگب ما  یناشیرپ  ياهاوجن  رس  رب  ار  تهایس  رداچ  هدیپس ! یب  بش  يا 

.رابب ورف  مدایرف  ياه  هلعش  رب  ار  تدرس  توکس  اهتنا ! یب  ماش  يا 

یتوبات ندرک  دنلب  ناوت  مالسلا  هیلع  یلع  نکفاربیخ  ناتسد  بشما  .هدب  هیده  مناتـسد  هب  ار  تشوماخ  ياه  سوناف  هودنا ! يادلی  يا 
.درادن ار 

.درادن ار  نامیتی  نتفرگ  شوغآ  رد  يان  یلع ، نکفاریش  ناتسد  بشما 

.دزرل یم  هناهب  یب  یلع ، راوتسا  ياهاپ  بشما 

.نک ممامتان  ياه  هصغ  هحرش  هحرش  ار  تا  هنیس  یناهن ! ياهزار  هچقودنص  يا  بایرد  ارم 

!؟ مراپسب كاخ  شوغآ  هب  عادو ، هیثرم  رد  مریگب و  تسد  هب  ار  حورجم  هدیشک و  رجز  مسج  نیا  هنوگچ 

!؟ مروایب بات  منیبب و  ناشدرد  ياه  هزادگ  ناشف  شتآ  رد  ار  ناکدوک  هتفخ  ياه  هلان  هنوگچ 

.مناشوپب كاخ  درس  باجح  رد  ار  ما  همطاف  یلین  هرهچ  ات  نکفیب  نامرحمان  مشچ  رب  هدرپ  ایب و 

.تسا هدروآ  هانپ  وت  هب  تیالو  نانمشد  هنیک  رهز  زا  مه  الاح  تشاد و  تسود  رایسب  ار  نافراع  هنابش  تولخ  ما ، همطاف 
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! يروایب بات  ار  عادو  هظحل  هتسب ، ار  دایرف  هچیرد  هدنکفا و  یکیرات  هدرپ  اه  مشچ  رب  هک  یتقو  تسا  تخس  ردقچ 
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اوجن شیوخ  راگدرورپ  اب  میاسب و  كاخ  هنیـس  رب  رـس  هناروبـص  منک و  قرغ  ار  اه  هصغ  ماـمت  ما ، هنیـس  سوناـیقا  رد  مه  زاـب  دـیاب 
وا زا  مدرم  ایادـخ ! .شاب  وا  مدـمه  وت  نونکا  ما ؛ یـضار  وت  ربمایپ  رتخد  زا  نم  ایادـخ ! میظعلا .» یّلعلا  هّللاب  الا  هّوق  الو  لوح  ال  :» منک

.ییوت نامکاح  نیرتهب  هک  نک  مکح  شیارب  وت  دندرک ؛ ملظ  وا  رب  ایادخ ! .نک  دنویپ  وا  اب  وت  دندوب ، هدیرب 

.يدرب راونا  يوس  هب  اه  تملظ  ار  وا  هک  تسا  همطاف  وت  ربمایپ  رتخد  نیا  ایادخ !

«. دمآ یمرد  زوس  ناج  ياه  هلان  نیا  هارمه  زین  ناج  شاک  تسا ؛ هدش  نت  نایشآ  نیا  ینادنز  مناج ، هدنرپ  »... 

هداز یقت  هبیط  / مغ بورغ 

هدروخ ورف  ضغب  هناهب  اه  هلعـش  نیا  یتسناد  یم  بوخ  شتآ ، هلعـش  تشپ  يداتـسیا  هک  ماگنه  نآ  دش  سای  يدوبک  هناهب  كدـف ،
.تسا مالسلا  هیلع  یلع  نانمشد 

یتسناد یم  بوخ  یتسناد ؛ یم 

ار وت  مغ  بورغ  هدروخ  مخز  ریدقت  »

«. تسا هدیشک  رد  نیا  شتآ  ياه  هلعش  رد 

.ار تقیقح  یشاب  یهاگ  هیکت  ات  ناس  هناورپ  یتخوس 

.نامز شوگ  رد  دش  يدایرف  راوید ، رد و  هلصاف  هک  هاگ  نآ  دیزرل  شیوخ ؛ هب  نامسآ  تفه  دیزرل 

هک زور  نآ  دنتـسب ، تلادـع  ناتـسد  هب  ار  شیوخ  ملظ  نامـسیر  هک  زور  نآ  زور ؛ نآ  هعجاف  ناـهگان  رد  تسا  یتیمولظم  تقیقح ،
.دناشنمالسلا هیلع  یلع  ياه  هناش  رب  تبرغ  درگ  شیپ ، زا  شیب  هنیدم ، ياه  هچوک 

هچرگا درک ، رود  عمش  فارطا  زا  ار  هناورپ  ناوت  یم  رگم  .تواقش  همه  نیا  نایم  دوبن ، نداتسیا  يارای  ار  وت  هچرگا  يدوب ؛ هداتـسیا 
؟ دزوسب

رطع .دهد  یم  سای  يوب  زونه  تیاه  سفن  .درب  دهاوخن  دای  زا  ار  نآ  نامز  زگره  دنام و  یم  رهش  یناشیپ  رب  دبا  ات  متـس ، نیا  گنن 
.تسا هدنکارپ  هناخ  فارطا  رد  تشوخ 

نسح و رب  ار  يردام  رهم  دنهاوخ  یم  مه  زونه  تقمر ، یب  ياه  تسد  .يرادافو  تفرعم و  لالز  يایرد  رب  نوگ  هرقن  یـشخرد  یم 
.نازحالا تیب  ياه  هلان  دش  مامت  رگید  .هنابش  ياه  هیوم  مغ  دش  مامت  رگید  .دشکب  مالسلاامهیلع  نیسح 

.بش لد  رد  تسا  یظفاحادخ  تبون  نونکا 
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! دنک هیوم  دتسیاب و  كاخ  مادک  تبرغ  رب  دنادن  سک  چیه  راذگب  تنازیزع ! زج  دنک ، عادو  وت  اب  دناوتن  سک  چیه  راذگب 

.تسا یظفاحادخ  بش  بشما  رون » تسا  تملظ  رد  دشاب و  رجه  لصو  رد  « ؛ لصو بش  تسا و  قارف  بش  بشما 

.یشکب شوغآ  رد  ار  ردپ  رگید  راب  ات  يور  یم  .یهلا  راونا  ار ، وت  دنرب  یم  رون  زا  یتوبات  رب 

اه ییانـشآ  راید  هب  ات  بیرغ  كاخ  نیا  زا  يوش  یم  رود  يور و  یم  .يراذـگ  یم  او  شیوخ  هب  ار  کیرات  كاـخ  نیا  يور و  یم 
.يدرگزاب

يداب تهزن  / هیرگ نابیرگ  رد  رس 

؛ منک تیاور  ار  یلیس  هب  هدش  رپرپ  ناوغرا  سای  هچوک و  ثیدح  متساوخ 

.دش قرغ  مالسلا  هیلع  نسح  نامشچ  هتسشن  نوخ  هب  ياهایرد  رد  مهاگن  اما 

؛ منک تیاکح  ار  رد  تشپ  هتسکش  ولهپ  يوتسرپ  هتخوس و  مین  رد  يارجام  متساوخ 

.درک لفق  ار  منابز  مالسلا ، هیلع  نیسح  هدروخ  ورف  ضغب  اما 

موثلک ما   » هناـهب یب  ياـه  هیرگ  اـما  میارـسب ؛ يرعـش  شیالـست  یب  غاد  ههاـم و  شـش  دیهـش  سانـشان  کـچوک و  ربـق  زا  متـساوخ 
.دناکشخ ار  مرعش  همشچ  مالسلااهیلع »

؛ منک هیوگاو  لگ  تروص  رب  ار  يا  هجنپ  ياج  یکاخ و  رداچ  هودنا  متساوخ 

.دناشک هیثرم  هب  زین  ارم  ناشن ، مان و  یب  رازم  رب  مالسلااهیلع  بنیز  هنابیرغ  ياه  هیوم  اما 

؛ مهد رس  هیرگ  بش ، رد  خرس  لگ  يراپس  كاخ  هراتس و  ماگنه  دوز  بورغ  زا  متساوخ 

اب مالـسلا  هیلع  یلع  هنامولظم  تولخ  ات  تشاد  او  توکـس  هب  ارم  بیرغ ، يرازم  رانک  رد  قشاع  درم  نیرتاهنت  نارزل  ياـه  هناـش  اـما 
.دروخن مه  رب  شزیزع  مالسلااهیلع  همطاف 

! نک رس  هلان  شوماخ ، ادص و  یب  ربب و  ورف  شیوخ  نابیرگ  رب  رس  زین  وت  لد ! يا  سپ 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / شود رب  ملاع  مغ 

مسیونب هرادج  نیمادک  هب  ار  وت  مغ  »

« مسیونب هرامش  یب  نیا  زا  مناد  یمن 
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! غاد يا  نک  هیوگاو 

! ار تسرپ  بش  نارگامغی  ناتسد  رد ، يا  نک  هیوگاو 

! دیکچ تتروص  رب  هک  ار  ییولهپ  ریزگان  نوخ  ار و  تیاه  یگنتلد  تشخ  تشخ  راوید ، يا  نک  هیوگاو 

! یتفرگ یم  هکئالم  روضح  گنر  هک  تشهب ، نوتاخ  همزمز  اب  هک  ار  تنابش  همین  تولخ  بارحم ، يا  نک  هیوگاو 

! دز همیخ  نیمز  رب  یلیس ، موجه  زا  هک  هاگ  نآ  ار  وناب  ياه  ماگ  رطع  مدق  مدق  مشاه ، ینب  بیرغ  هشیمه  هچوک  يا  نک  هیوگاو 

هب اپ  تشاذـگ و  یم  تیاه  هناش  رب  رـس  هک  هاگ  نآ  ار ، يدـمحم  لگ  ياه  هلان  نوتاخ ، ياه  یگنتلد  نازحالا  تیب  يا  نک  هیوگاو 
! تخیر یم  کشا  وت  نزح  ياپ 

! دندوب هدمآ  یحو  هناخ  تراغ  هب  هک  ار  يا  هتخآ  ياهریشمش  برثی ، يا  نک  هیوگاو 

یم هطبغ  شیاـمه  نیا  رب  شرع  هکئـالم  يدرتـسگ و  یم  یناـبرهم  رتـچ  نت ، جـنپ  ياـه  هناـش  رب  هک  هاـگ  نآ  اـبع ، يا  نک  هیوگاو 
! دندروخ

!؟ تسا هتفر  وناب  رب  هک  یمغ  زا  تاملک  هرکیپ  دریگن  شتآ  هنوگچ  کنیا ، و 

!؟ دزادنین گنچ  شا  هرهچ  رب  شیاه  کشا  دراذگن و  رهش  ياهراوید  رب  رس  مالسلا  هیلع  یلع  هنوگچ 

اّمنا هایحلا و  یف  كدعب  ریخ  «ال 

« یتایح لوطت  نا  هفاخم  یکبا 

.تسین نداتسیا  راوتسا  يارای  وت  قارف  رد  ار  يا  هناش 

.تسین ندشن  يراج  دور  دور  ناوت  ار  یمشچ 

.دنکش یم  دوخ  رد  ار  اهورس  تتیمولظم ، درد  دنک و  یم  بآ  ار  اه  هوک  تغاد ،

! ییاهنت ناتسبیرغ  کی  ییوت و  کنیا  الوم ، زیخرب 

! اه هاچ  یناد و  یم  تدوخ  طقف  هک  ار  ییاه  هتفگان  وگب  ربب و  ورف  ایند  ياه  هاچ  مامت  رب  رس 

! تسا يراج  تهاگن  هچیرد  زا  تیاه ، یگتسخلد  قمع  هک  زیخرب 

ایرد هک  تس  هدید  هک  شیب ، نیا  زا  ییاهنت 
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ار شندش  اهنت  مغ  دزیرب  هاچ  رد 

دیشروخ هک  تس  هدید  هک  شیب  نیا  زا  تبرغ  ای 

ار شنت  شوماخ  همین  دشک  شود  رب 
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يریما نیسح  / ما هتسخ 

رد ار  مبلق  دزادـنا ، یم  وت  دای  هب  ارم  هک  يا  هناشن  ره  ناج ! ردـپ  .تسوت  بش  زاـمن  راـگدای  هک  يرطع  يوب  دـیآ ، یم  ترطع  يوب 
.ندرپس ناج  يارب  مبلق  یبات  یب  ینعی  نیا  دنا و  هدش  وت  دای  هناشن  اهزیچ  همه  اه و  هظحل  همه  رگید  مبوخ  ردپ  .دراشف  یم  هنیس 

منت مامت  هتـسکش و  میاهولهپ  ناج ! ردـپ  ما  یمخز  .بارتوب  ییاهنت  زا  نیگمغ  وت و  لاصو  زا  لاحـشوخ  میآ ؛ یم  وت  يوس  هب  مراد 
زا هک  دـندماین ، ما  يراوخمغ  هب  اهنت  هن  هک  دوب  مدرم  نابز  مخز  درک ، رت  کـیدزن  وت  هب  ارم  هک  یمخز  اـما  تسا ؛ حورجم  هتـسخ و 

.دندرک غیرد  نم  زا  ندرک  هیرگ  يارب  ار  یتخرد  هیاس  یتح  دندنار و  ارم  وت  رهش 

.مرادـن ار  یلع  تبرغ  تقاـط  نوچ  میآ ، یم  وت  يوس  هب  .تسا  هدـنامن  همطاـف  ندرک  هیرگ  يارب  ییاـج  نوچ  میآ ، یم  وت  يوس  هب 
.دشاب هدش  نیشن  هناخ  نیمز  نامدرم  يالوم  منیبب  مناوت  یمن 

رقف و زا  هن  نم  درز  يور  ما ! هدرکن  لوانت  ییاذـغ  مرمع  مامت  راگنا  ما ، هدوب  ضیرم  مرمع  مامت  راگنا  .فیعـض  هتـسخ و  ما ؛ هتـسخ 
.كدف نتفرگ  سپ  يارب  مدایرف  هن  تسا و  یتسد  گنت 

نآ رد  ات  تسین  ینابیاس  رگید  دـنا و  هدرک  عطق  هنیدـم  مدرم  ار  شلخن  هک  تسا  ینازحالا  تیب  نوچ  ناـهج  ما ! هتـسخ  ناـج ، ردـپ 
.میاسایب نآ  رد  ات  تسین  يا  هیاس  رگید  هتفرگ و  همطاف  زا  ار  شمارآ  نازوس ، یباتفآ  نوچ  تتما  هانگ  شتآ  مره  .میاسایب 

همین هک  مراپـس  یم  يردپ  تسد  هب  ار  منادـنزرف  .دـنک  یم  ینیگنـس  شـشود  رب  تما  مغ  هک  یلاح  رد  منک ، یم  عادو  یلع  اب  مراد 
.دیوگ یم  هاچ  اب  لد  مغ  دنک و  یم  هیرگ  ياه  ياه  یکدوک ، نوچ  اه  بش 

.دنک یم  رک  ار  ناتـسلخن  شوگ  شیاه  هیرگ  يادص  همطاف ، زا  دعب  هک  تسا  یلع  شیپ  ملد  اما  تلاصو ، زا  ملاحـشوخ  ناج ! ردـپ 
! ما ینتشاد  تسود  ياباب  منابرهم ، ياباب  ریگب ، شوغآ  رد  ار  تروجنر  رتخد  ياشگب ؛ ار  تناتسد  ما ! هتسخ 
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هداز یقت  هبیط  / هشیمه تبرغ 

يوجو تسج  رد  میاه  مشچ  هفوک ؟ بیرغ  ياه  هچوک  ای  عیقب ، هتفرگ  تبرغ  كاخ  رب  مزیرب ، کشا  كاخ  هشوگ  مادـک  ار  مضغب 
میاه هلان  مروخ  یم  ورف  مچیپ و  یم  شیوخ  ضغب  رد  هنیدـم  هنیدـم  .منادرگ  شیوخ  مشچ  يایتوت  ار  نآ  كاخ  هک  تسا  يا  هعطق 

.ار

دنچ تنتفر ؟ گوس  رد  مزیرب  کشا  هراتـس  دـنچ  .ما  هتفاـی  اـجنآ  رد  ار  ما  هدـش  مگ  منک  یم  ناـمگ  وت و  هب  مشیدـنا و  یم  عیقب  هب 
هودنا يا  هشیمه ، تبرغ  يا  كاخ ، يا  منز ، یم  فرح  وت  اب  تقشع ؟ شتآ  زا  موش  بآ  عمش  دنچ  تا ؟ یشوماخ  زا  مزوسب  هناورپ 

! نایاپ یب 

اپ هب  يارب  مسانـش  یمن  ار  وت  زج  ییاج  .میاه  جـنر  ندرک  هیوگاو  يارب  مسانـش  یمن  ار  وت  زج  ییاج  عیقب ! يا  منز  یم  فرح  وت  اـب 
ياه هناش  يدروآ  بات  هنوگچ  مالسلا ؟ هیلع  نیسح  مالـسلا و  هیلع  نسح  هدروخ  ورف  قه  قه  يدروآ  بات  هنوگچ  وگب  .ازع  ندرک 

؟ ار جنر  بش  ار ، تبیصم  بش  يدروآ  بات  هنوگچ  ار ؟ ردیح  هدیمخ 

رد تسا  یلاخ  ردقچ  تنماد ! ياه  سای  يوب  هناخ ، رد  تسا  یلاخ  ردقچ  تقیقح ! شوگ  رد  وت  هنابـش  ياوجن  تسا  یلاخ  ردـقچ 
! تمالک زیگنا  لد  زاوآ  هناخ ،

؟ دنادرگب حیبست  شا  هشیمه  تدابع  رد  تسد  مادک  وت ، زا  دعب  دـنادرگب ؟ ساتـسد  ناکدوک  يارب  نابرهم  تسد  مادـک  وت ، زا  دـعب 
؟ دشاب الوم  ياه  هیوگاو  مهرم  یسک  هچ  وت  زا  دعب  دیوگب ؟ مالس  یلع  هتسخ  ياه  مشچ  هب  نابرهم  هاگن  مادک  وت ، زا  دعب 

نادامار نیرسن  / نابرهم شوغآ 

! نم زا  هدنام  یقاب  رتسکاخ  نیا  دزوسب  راذگب 

! کشا زا  هدش  یهت  ياه  مشچ  نیا  دنیرگب  نوخ  راذگب 

.هداتفا قمر  زا  ناوناز  نیا  دتلغ  ورف  نیمز  رب  راذگب 

.منامیتی ردام  يا  نم ! يوناب 
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لاب تناشن  یب  تبرت  تمـس  هب  هناقـشاع  نینچ  نیا  هک  دناشک  یم  دوخ  يوس  هب  لیدب  یب  هبذج  مادک  نابرهم ، شوغآ  مادـک  ار  وت 
؟ ییاشگ یم 

هک تسوا  ناـبرهم  شوغآ  اـهنت  .دـنک  یم  تباـت  یب  نینچ  نیا  هک  تسادـخ  لوسر  تراـیز  قوش  اـهنت  مناد  یم  بوخ  نم ! يوناـب 
.تسوت هتسخ  لد  يافش  نونکا 

دای و زا  ار  یلیـس  هچوک و  هرطاخ  هنوگچ  مروآ ؟ بات  تهاگن  زورفا  بش  غارچ  یب  ار  ما  هناخ  هنوگچ  ناج ! همطاـف  وگب  نم  اـب  اـما 
؟ مربب نسح  رطاخ 

؟ منک مارآ  تا  هناردام  ياه  شزاون  یب  ار  نیسح  هنوگچ 

ياه همشچ  وت  زا  دعب   » .دوب دهاوخن  یلع  لد  يالـست  نیا  زا  دعب  زیچ  چیه  تسا و  یلع  تقاط  زا  رتارف  وت  نیگنـس  غاد  ناج ! همطاف 
«. تفای دهاوخن  مایتلا  زگره  مبلق  رب  وت  قارف  مخز  دیکشخ و  دهاوخن  زگره  نم  کشا 

دهاوخن رپ  یلع  لد  ماب  تمس  هب  زگره  یتخب  شوخ  تداعـس و  هدنرپ  تسـشن و  دهاوخن  یلع  نابل  رب  زگره  قشع ، مسبت  وت  زا  دعب 
.دوشگ

امنا هایحلا و  یف  كدعب  ریخ  ال 

یتایح لوطت  نا  هفاخم  یکبا 

هسوبحم اهتارفز  یلع  یسفن 

یتارفزلا عم  تجرخ  اهتیل  ای 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / هتخوس تارطاخ  اب 

.تسا راشرس  یتیموصعم  زا  هناخ  و 

(. دیاش  ) تسا هدومیپ  دوخ  رد  ار  هناخ  مجح  هزات  نان  رطع 

.ناش هناکدوک  يزاب  رد  دنیوش ، یم  نت  هک  مه  تشهب  نادنزرف 

*

* *

.دفاکش یم  ار  هناخ  ياوه  نایصع ، زا  هتخادگ  يدایرف 
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.دوش یم  هدیرد  مه  زا  هکئالم  ياوجن  نهاریپ 

دبال تسا ، عوقو  هناتسآ  رد  خلت  یقافتا 

.دوش یم  هتخادگ  برد  هراپ  نت  رب  هک  تسا  رو  هلعش  ياه  تشم 

.... !؟ موش ياه  هتساوخان  نیا  دنتسیک 
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.ددنب یم  خی  نامز  گر  رد  نوخ 

.دوش یم  هدیمد  مرش  تیرشب ، نایرش  رد 

.دندنبب تسد  دنهاوخ  یم  ار  دیشروخ 

.ار قافتا  نیا  يراذگ  یمن  وت  و 

.يزادنا یم  رد  ياه  هچیرد  رب  هجنپ 

.دنشکب تلاجخ  ار  ردپ  تمرح  دیاش 

.دریگ یم  ناج  دبوک و  یم  رد  رب  هدش  هدیشک  شتآ  هب  ياه  مزیه  دزرل و  یم  نامسآ  ياه  هناش 

*

* *

، يا هداتسیا  رد  تشپ  نانچمه 

.زورید تارطاخ  زا  لامالام  ینزح  اب 

.شروی نیا  رب  يا و  هدرک  رپس  هنیس  يا و  هداتسیا  دنلب 

!... دنکش یم  هک  برد  و  ... 

.يا هتشاد  هگن  زاب  همین  میسن ، سامتلا  هب  ار  تیاه  مشچ 

.دنا هناور  مالسلا  هیلع  یلع  تمس  هب  ییاه  تسد 

.يرظتنم یخلت  هب  ار  تتاظحل 

.ینیب یم  هتسب  بانط  هب  ار  دیشروخ  ياه  تسد 

، ییاسایب يا  هظحل  ات  يراذگ  یم  مه  يور  ار  تیاه  مشچ  مارآ 

! زورید هتخوس  تارطاخ  اب 

يریما نیسح  / ...تفر نابغاب  یتقو 
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هتوب رانک  اهراخ  دریمب ، ینابغاب  یتقو  .دوش  یم  هدرمژپ  يزییاپ  ياـه  ناراـب  موجه  رد  هچغاـب  ساـی  نیرتاـبیز  دریمب ، یناـبغاب  یتقو 
.دنرذگ یم  دننز و  یم  سای  يور  هب  یلیس  هبیرغ  ياهراخ  دزو ، یم  یهایس  داب  هک  اهرصع  دنهد و  یم  نالوج  سای 

ندرک نفد  يارب  یتقو  هزادـنا  هب  ندز ، مه  رب  مشچ  کـی  هزادـنا  دوش ؛ یم  مخ  رتدوز  شدـیپس  ساـی  تماـق  دریمب ، یناـبغاب  یتـقو 
.دنهد یمن  وا  هب  ندیشک  هآ  تصرف  یتح  نابغاب 

ص:70

هرامش 86 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 98 

http://www.ghaemiyeh.com


.درک ناهنپ  ار  شا  هیرگ  ار و  شهآ  .دیمخ  شتماق  دروخ و  یلیس  درمژپ و  دش و  اهنت  شزیزع  يارهز  تفر ، نابغاب  یتقو 

.دماین شتیلست  هب  یسک  دیاسایب و  يا  هیرگ  يارب  نآ  رد  ات  دادن  وا  هب  يا  هیاس  یسک  یلع و  لثم  دش  اهنت  همطاف  تفر ، نابغاب  یتقو 
! هتساخ یمنرب  اج  زا  همطاف  مارتحا  هب  ربمایپ  تقو  چیه  هدوبن و  يربمایپ  تقو  چیه  ییوگ 

دوخ ردارب  ار  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تقو  چیه  ییوگ  تسا ! هدادن  دای  یـسانش  قح  تقو  چیه  یـسک  ار  مدرم  نیا  ییوگ 
.دنتسکش ار  سای  يولهپ  تفر ، نابغاب  یتقو  دوب ! هدناوخن 

یسوط اروح  /؟ تساجک مردام 

.درپس یم  كاخ  هب  ار  هام  هک  دیشروخ ، سوناف  یب  کیرات و  یبش  دای  هب  ما ؛ هتخیوآ  یسک  یب  ياه  هلچ  رب  ار  میاه  سوناف  مامت 

.هدیپس یب  دوب  هودنا  يادلی  هک  ما  هدروآ  یبش  ییاهنت  هرطاخ  نازیر  کشا  هب  ار  میاه  عمش  مامت 

هجهل رازه  هب  هدـش ، سیخ  سیخ  کشا  ناراب  ریز  هک  یـضغب  اـب  اـیند ، هوکـشاب  ياـهانب  ماـمت  زا  ناـهج ، نیزم  ياهدـبنگ  ماـمت  زا 
.ما هدیسرپ 

.ما هدیسرپ  ار  مناشن  یب  رهوگ  هناشن  ناراد ، هناشن  همه  زا 

؟ تساجک نامسآ  ریگبآ  باتهم ، همشچ  دیشروخ ، ردام  هاگترایز 

؟ تساجک نم  نابرهم  ردام  هتسدلگ  دبنگ و 

! تسا نم  ریدقت  کشا  سوسفا و  نایاپ ، یب  يوجو  تسج  نیا  رد  راگنا 

.مزیرب کشا  مردام  یناشن  یب  يارب  هتخوس ، ياه  گربلگ  اب  ات  رپرپ  ياه  قیاقش  تشد  هب  مور  یم 

.مناوخب ار  شیاه  جنر  هیثرم  نانک  هیوم  داب ، سفن  اب  ات  یلین  ياه  سای  ناتسوب  رد  مور  یم 

رازم :» مسرپب همه  زا  منک و  هیوم  یهلا  قشع  نآ  يارب  ناگتـشرف ، ناشیرپ  ناوسیگ  اب  ات  ینامـسآ  ياـه  قشع  داـبآاجکان  اـت  مور  یم 
»!؟ تساجک مردام 
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هدازربکا ریما  !/ هاچ يا 

توکـس یناـشن و  یم  شیوخ  ناـماد  رب  ارم  ياـه  کـشا  منک و  یم  هیرگ  یهد ، یم  شوگ  ارم  شوماـخ  میوگ و  یم  نخـس  وت  اـب 
.يا هدش  نم  ياه  مغ  روبص  گنس  میوج ؛ یم  یکیرات  نیا  رد  يروبص  گنس  میوگ و  یم  وت  اب  لد  درد  .ینک  یم  رایتخا 

.تسین یلع  روبص  گنس  یلع  دوخ  ریغ  سک  چیه  .دش  یهاوخن  نامرد  ار  یلع  درد  مه  وت  هاچ ! يا 

.متفاین ار  یسک  وت ، ياونش  شوگ  وت و  ریغ  اما  میوگب ، وا  اب  ار  میاه  مغ  ات  مبایب  ار  یسک  دیاش  مدمآ ؛ هفوک  هب  متـشاذگ و  ار  هنیدم 
.مکشا زا  هدییور  ياه  لخن  نازرل  ياه  هناش  زا  ریغ  دشن ؛ مهاگ  هیکت  سک  چیه 

رب مورب ، هک  اجک  ره  ار  شیاه  هصغ  هن ! اما  شیاه ، هصغ  اب  شدجسم ، اب  شیاه ، هچوک  اب  مدرک ؛ اهر  شیاه  هصغ  مامت  اب  ار  هنیدم 
.درک نوریب  لد  زا  دوش  یمن  ار  اه  هصغ  نیا  .مشک  یم  شیوخ  شود 

همطاف ات  .تشادـن  هناخ  یلع  لد  رد  یمغ  دوب ، همطاف  ات  .ما  هدـش  هفوک  هام  یب  ياه  بش  یهار  يروبـص ، گنـس  دـیما  هب  هاـچ ! يا 
اب یلو  هن ! دوبن ؛ مغ  هصغ و  هکنیا  هن  دوب ؛ متام  زا  رود  يایند  یلع  يایند  همطاف ، اب  .ناهج  زا  دید  یمن  چیه  يداش  زا  ریغ  یلع  دوب ،

.تفر یم  مالسلا  هیلع  یلع  دای  زا  اه  مغ  همه  همطاف  ندید 

ادخ رون  نآ  رد  هک  ار  يا  هرهچ  تفرگ  نم  زا  هنادرم  ناوجان  هک  مروآ  یم  دای  هب  ار  يا  هچوک 

.مدید یم 

هّللا لوسر  مسبت  زا  یحرط  دـش  یم  نآ  رد  هک  ار  یتروص  درک  یفخم  هشیمه  يارب  نم  زا  هک  میاه  کشا  رد  منیب  یم  ار  يا  هچوک 
هکنیا ات  .دوبن  بیرغ  زگره  یلع  تشادـن ، ییانعم  یلع  يارب  تبرغ  همطاف ، اب  .دوب  یلع  یبیرغ  ياـه  بش  هاـم  هک  یتروص  دـید ، ار 

 . ...همطاف ناج  رب  شتآ  دیشک و  هنابز  یلع  ياپارس  رب  تبرغ  شتآ ، همیه و  همهمه  رد  ناهگان 

يا .دوب  یلع  روگ  ناـهج ، همطاـف ، یب  .گرم  تمـس  هب  دوشگ  شوغآ  یلع  .درک  گرم  هداـمآ  ار  دوخ  یلع  هک  دوب  دـعب  هب  نآ  زا 
متام و روبـص  گنـس  یـسانش ، یمن  یلع  یبیرغ  ياه  کشا  زا  زج  ار  همطاف  دـنچ  ره  یمهف ، یمن  ار  یلع  ياه  هصغ  دـنچ  ره  هاچ !

! شاب یلع  درد 
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هداز یقت  هبیط  / نازخ

هتفرگ شیوخ  هب  يرگید  تبرغ  بورغ ، .شیوخ  تبرغ  رد  دور  یم  یشوماخ  هب  ور  نامز  .تسا  هداتفا  هرامش  هب  باتفآ  ياه  سفن 
توکلم .تسا  یگداتـسیا  هب  ور  نامز  ضبن  .دنپت  یم  ساره  رد  توترف ، یقیاقد  .دـنزرل  یم  شیوخ  هب  یکیرات  ياه  هرجنز  .تسا 

.تسا هعجاف  نیا  رگ  هراظن  شیوخ ، يازع  رد 

هدنکفا هیاس  باتفآ  مادنا  رب  تملظ  یگریت و  ياهربا  .دناشکب  شتآ  هب  ار  تراهط  نماد  ساپـسان ، نینچ  تسناوت  یم  رفک  نیمادـک 
.اه یکاپ  هقلح  رس  رب  دنا  هتخادنا  گنچ  متس  ياه  هجنپرس  .دنا 

.تسا هدش  کشخ  یناوج ، یگزات و  جوا  رد  راهب ، زبس  ياه  هخاش  تسا و  نازخ 

یم درم  مادـک  ياه  هناش  نتخیر ! ورف  هرذ  هرذ  نداتـسیا و  هثداح  يور  هبور  تسا  تخـس  .تسا  هدـیچیپ  سای  ياه  هقاس  رب  ینافوت 
؟ دروآ بات  ار  میظع  یکانمغ  نیا  دناوت 

؟ دیوگب خساپ  ار  تیمولظم  هتخادگ  ياهزاوآ  هک  یسردایرف  تساجک 

هب باتفآ  ياه  سفن  دنمهفب ؟ ار  لگ  تفاطل  دنناوت  یم  اه  تسد  نیا  دـنوشب !؟ ار  تقیقح  دایرف  دـنناوت  یم  ساسحا  یب  نارباع  نیا 
.تسا یشوماخ  هب  ور  شیاه  مشچ  ياتمه  یب  غورف  تسا و  هداتفا  هرامش 

.تسا هداتـسیا  شپت  زا  ییوگ  اه  بلق  .تسا  هدز  هقلح  ناکدوک  نامـشچ  رد  مغ  .تسا  هدرک  نت  هب  رفـس  يادر  اه ، يدـیپس  يوناب 
.تسا هدنکارپ  اوه  رد  ششوخ  رطع  هک  تسا  راب  نیرخآ  نیا  .تسا  هدیچیپ  بش  مادنا  رب  سای  يوب  .دنچیپ  یم  شیوخ  هب  اهراوید 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / مالسلا هیلع  یلع  اب  يا  هظحل 

.تسا روانش  ناهج  نایاپ  یب  مادنا  رب  هک  تسوت  مان  نیا  وناب ! تسوت  نایاپ  یب  هودنا  زا  يا  هماکچ  عیقب ،

.تسا هدروخ  هرگ  اه  هژاو  نیرت  مولظم  اب  هک  یمان  دوارت ؛ یم  نامسآ  ياه  هچیرد  مامت  زا  هک  تسوت  مان 

.تسا يراج  وت  روضح  رطع  اه  ناتسغاب  زا 

نتفر هب  نت  هام ، هتـسشن  نوخ  هب  هرهچ  میرح  رد  یبورغ  اب  يدوشگ و  مشچ  دیـشروخ  ییالط  دـنخبل  میرح  رد  یعولط  اـب  هک  ییوت 
.يدرپس

.دنتسشن راوآ  هب  رهش ، ياهراوید  دنتسیرگ و  نامسآ  ياه  هچیرد  مامت  هک  دندید  ار  وت  زا  دعب  ياه  لاس 
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.دبوکب اه  گنس  هنیس  رب  ار  شیاه  یگنتلد  مجح  درادرب و  نایغط  هب  رس  جوم  جوم  ایرد ، هک  دیاب  ار  وت  قارف  غاد 

.تسا هتخادنا  گنچ  نامسآ  نیمز و  هنیس  رب  نارک  یب  یمغ  هک  تساه  هقیقد  نآ  زا  يدز و  دنخبل  نیمز  هب  وت 

.دش مالسلا  هیلع  یلع  ياه  یگنتلد  دودحمان  مجح  بش ، وت ، زا  دعب 

هاچ و اب  ار  شیاه  هتفگان  تشاذگ و  یم  یگتـسخ  لد  ياه  هداج  رب  رـس  دش و  یم  مگ  انـشآان  ياه  یهایـس  رد  هک  ییاه  بش  هچ 
! تسشن یم  هراظن  هب  ار  يا  هتخوس  مین  رد  تشاذگ و  یم  مشاه  ینب  ياهراوید  رب  رس  هک  ییاه  بش  هچ  .درک  یم  همزمز  ناتسلخن 

هدازربکا ریما  /؟  یسک هچ  يوار ؛

.دنز یم  هقلح  مدآ  ملاع و  نامـشچ  رد  کشا  تیاور ، رخآ  هک  یتقو  درک ؛ دـهاوخن  یقرف  چـیه  دـشاب  یـسک  ره  تیاور  نیا  يوار 
!؟ ...و یلع  هنیس ، خیم و  راوید ، رد و  دشاب ؛ سک  ره  يوار 

رد یـشحو  ياه  هنایزات  دنزگ  زا  یتسد  دشاب ، هک  یـسک  ره  يوار  .دـش  دـهاوخ  دوبک  يا  هنوگ  دـشاب ، سک  ره  تیاور  نیا  يوار 
.دش دهاوخ  هتخورفا  یحو ، هناخ  رد  تشپ  اه ، هلعش  .داد  دنهاوخن  ناما  رد  هب  اه  هلعش  دشاب ، یسک  ره  يوار  .دوب  دهاوخن  ناما 

هیرگ کشا و  حول  رد  اهنت  ار  ارهز  دنیـشنب و  اشامت  هب  عقرب  باقن  تشپ  زا  ار  شا  همطاف  دیاب  یلع  رگید  دشاب ، هک  یـسک  ره  يوار 
.دنک هاگن 

نیا زا  دیاب  بنیز  دشاب ، هک  یسک  ره  يوار  .ار  یلیس  سوباک  دنیب و  یم  ار  هچوک  باوخ  اه  بش  نسح ، دشاب ، هک  یسک  ره  يوار 
همطاف ياه  کشا  هب  هک  ییاه  هیاسمه  نامه  دنک ؛ اعد  ار  اه  هیاسمه  شبـش ، زامن  رد  ات  دراذـگب  رـس  رب  ار  ردام  یکاخ  رداچ  سپ 

.دنتفرگ یم  هدرخ 

لمح نامـسآ  نیمز و  ياه  هناش  رب  دـیاب  یلع ، تبرغ  حول  رد  قیاقد ، نیرت  بیرغ  رد  ار  یتوباـت  هنابـش  دـشاب ، هک  یـسک  ره  يوار 
.دوش

یفخم همطاف  ربق  تسا  زونه  هک  مه  زونه  دشاب ، هک  یسک  ره  يوار  .درک  دهاوخن  یقرف  چیه  ارجام  رخآ  دشاب ، هک  یسک  ره  يوار 
...دنام دنهاوخ 
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داژن لیلخ  هدیعس  / ندوشگ هدقع  يارب  یتقو 

هنوگچ .مباـی  یم  خـساپ  رتمک  منک  یم  رکف  رتشیب  هچ  ره  مشیدـنا و  یم  نیا  هب  تسا  یتدـم  .منک  یم  عورـش  اـهتنا  زا  مالـس ! وناـب ،
.دنیادز یم  هرهچ  زا  ار  وت  نادنزرف  ياه  کشا  دوخ  ینامسآ  ياه  لاب  اب  توکلم ، ياه  هتشرف  هک  حبص  زا  میوگب 

نتـسیرگ بات  هن  هک  وناب  وت  ياه  مشچ  زا  ناما  دـنرادن و  ار  لوسر  غاب  ياه  لـگ  نتفرگ  شوغآ  رد  ناوت  وت ، ناـبرهم  ياـه  تسد 
! نتسیرگن بات  هن  دنراد و 

نآ لثم  دپت ، یم  تدوبک  يولهپ  وت و  هدش  هرگ  تشم  رد  ناشکچوک  ياه  بلق  هک  الاح  دنا ، هدز  هلقح  وت  درگ  ناکدوک  هک  الاح 
! نک تبحص  یلع  اب  زاون ، لد  یهاگن  اب  زار و  نابز  اب  اهزور 

هک ردـق  نآ  وناب ! ما  ینیمز  نم  تشاد ؟ همادا  بنیز  تراسا  ناـیاپ  اـت  وت  تیمولظم  هظحل  زا  هک  یخیراـت  يدز ، قرو  ار  خـیرات  یک 
یناـمداش هب  ار  هّللا  لوـسر  اـب  ترادـید  قوـش  اـی  درک  یم  هیرگ  تا  يرود  غاد  هب  مناد  یمن  هچ ؟ ینعی  یلع  ياـه  هـیرگ  مدـیمهفن 

؟ دوب هتسشن 

؛ درک ما  هدنمرش  رغـصا  یلع  یگرزب  نیـسح و  تعاجـش  نسح ، تیموصعم  یلع ، تیمولظم  مدمآ ، وت  هاگرد  هب  يزاین  اب  هک  راب  ره 
رگج مخز  لد و  غاد  میایب ، وت  هاگرد  هب  تیزعت  تین  هب  مه  دبا  ات  رگا  هک  ارچ 

.دنک یم  متسم  تا  هناخ  یلگ  راوید  يوب  بش  زیگنارحس  میمـش  سای و  رطع  مدرگ ، یم  هک  اه  هچوک  رد  .ما  هتـشاذگن  مهرم  ار  وت 
.ما هتفاین  وت  مخز  زا  رتزادگ  ناج  یمغ  وت  مان  زا  رتازف  ناج  يرطع  زونه 

هنادواج هروطسا  .متشاد  ندناوخ  هیثرم  يارب  یهاگ  هانپ  ندوشگ و  هدقع  يارب  یهاگ  هیکت  دیـسر ، یم  وت  رازم  نماد  هب  متـسد  رگا 
.مبای یمن  وت  یگرزب  هوکش و  هب  ینز  میوج ، یم  هچ  ره  ردپ ! جنر  دیواج  هانپ  یلع و  هناقشاع  تولخ  نوتاخ  تباجن !

؛ يا هدرک  رظن  نم  هب  مهاوخب  هکنآ  یب  تسا و  هدوشگ  هشیمه  وت  تمحر  تسد  هک  زاـین  رـس  زا  هن  ما ، هدـمآ  وت  روضح  هب  راـب  نیا 
رپ یلع  هناخ  زا  هک  میوگب  تیلـست  ای  يا  هتفر  ردـپ  رادـید  هب  هک  میوگب  شاب  داش  وناب ! مباـیب : ار  ملاؤس  خـساپ  اـت  ما  هدـمآ  راـب  نیا 

؟ يدیشک
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نادامار نیرسن  / تسا شوماخ  هنیدم 

ياه شپت  زج  رادازع ؛ شوپ و  هایـس  دنرذگ  یم  هک  ییاه  هیناث  زج  .داب  هنابیرغ  يوهوه  زج  تسین ، ییادـص  .تسا  شوماخ  هنیدـم 
.رارق یب  ییاه  بلق  دنت 

! يدمحم لگ  زاونلد  هحیار  هن  دچیپ ، یم  سای  لگ  رطع  هن  رگید  شدولآرابغ  ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد  .تسا  شوماخ  هنیدم 

مامت ییوگ  تسا ! هدش  راوآ  رهش  رس  رب  ملاع  ياه  مغ  مامت  ییوگ  .ناگتشرف  حیبست  همزمز  هن  دیآ ، یم  تاجانم  نیشن  لد  ياوآ  هن 
.دنراد نتفکش  دصق  نامسآ  يولگ  رد  خیرات  هتفکشن  ياه  ضغب 

ياهدایرف شکرس  هلعش  ات  دنا  هدمآ  هک  ینادرم  يادص  نیمز ، درـس  ياه  هناش  رب  نازرل  ییاه  مدق  مارآ  يادص  زج  تسین ، ییادص 
.دننک هفخ  ولگ  رد  ار  ازع 

هک تسا  هدـید  یـسک  هچ  .دزیر  یم  یلع  ماـک  رد  هعرج  هعرج  کـنیا  هناـمز  هک  یگنرـش  تسا  خـلت  هچ  و  بشما ! تسا  یبـش  هچ 
بـش نیرت  کـیرات  رد  ار  ینـشور  باـتفآ و  يوناـب  هک  تسا  هدـید  یـسک  هچ  دـننک ؟ عییـشت  هناـبیرغ  نینچ  نیا  ار  يزیزع  توباـت 

هنایزات و همخز  لاماپ  نینچ  نیا  ار  يربمایپ  لد  هویم  هتفکـشون و  لاهن  هک  تسا  هدـید  هک  دنراپـسب ؟ نیمز  درـس  هنیـس  هب  راـگزور ،
؟ دنهد هنادرم  ناوجان  نینچ  نیا  ار  یتسه  ربمایپ  نیرت  هدید  جنر  تلاسر  دزم  هک  تسا  هدید  هک  ؟ دننک ریشمش  فالغ  هنعط 

؟ تلتق بنذ  ياب  رهش : نیا  شوماخ  نانیشن  بادرم  زا  دسرپب  هک  تسیک 

يریشمش هللا  حور  / نایاپ یب  هودنا  يا 

.دنا هدینش  دوخ  رد  ار  وت  هتسهآ  هیرگ  يادص  اه ، هچوک  هناخ و  نیا  ياه  تشخ  مامت 

ار تیاه  هجـض  دنا ، هتـسشن  نیمز  رب  دیماان  هرابود  دنا و  هدـش  دـنلب  اوه  هب  وت  ناوتان  ماگ  ره  اب  هک  اه  كاخ  اه و  هزیر  گنـس  مامت 
تا هناخ  ناتـسآ  رب  ادـخ  لوسر  زور  ره  هک  ینامز  يدوب و  اهیبا » ما   » يدوب و كدوک  هک  ار  یناـمز  دـنراد  رطاـخ  هب  دـنا و  هدـینش 

«. ...ینم هعضب  همطاف   » تفگ یم  اهراب  نآ ، زا  سپ  تفر و  یمن  دینش ، یمن  یباوج  ات  داد و  یم  مالس 

اب ار  اهنآ  نیب  ياه  هلـصاف  يراذگ و  یم  تسد  اهنآ  رب  نداتفا  طرف  زا  الاح  هک  دنتـسه  لوسرلا  هنیدـم  ياه  لخن  نامه  اه  لخن  نیا 
یشومارف رد  کنیا  هک  هنیدم  یلگ  ياه  هنیچ  نامه  ياهراوید  .ینک  یم  یط  تمحز 
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وت هک  دنتـسه  یـسک  رادازع  زونه  هک  هتفر  ناـشدای  ییوگ  دنـسانش ، یمن  ار  وت  ییوگ  دـنوش و  یم  در  تراـنک ، زا  همه  هتفر و  ورف 
! یتسهمالسلااهیلع همطاف  وت  هک  هتفر  ناشدای  ییوگ  يدوب ، شنت  هراپ 

.دنا هتسکش  هبوت »  » هک دنا  یموق  نانیا  دنسانش ؛ یم  همه  ار  همطاف  ...هن ! اما 

.دنا هتسکش  هبوت  ...دنا  هدرکن  شومارف  نانیا 

يردیح همطاف  / هیمطاف

.میوگ یم  تمالس  مناوخ و  یم  ار  وت  تبرغ ، يارحص  يوس  نآ  زا  اه ، هرجنپ  ياهتنا  یب  تعسو  زا  وناب !

هراتس کی  یـشوماخ  تبرغ  زور  ره  رد  دوش و  یم  هدنز  شرادغاد  ياه  هظحل  مامت  اب  مرحم »  » هرابود دسر  یم  ارف  هک  هیمطاف  وناب !
یلص دمحم  لآ  لد  زوس  زا  نامسآ  دوش و  یم  نوخ  شطع و  يوار  هرابود  دیـشروخ  دسر ، یم  هار  زا  هک  هیمطاف  .دوش  یم  رارکت 

.دنک یم  تیاکحهلآ  هیلع و  هللا 

هار زا  هک  هیمطاف  .دوش  یم  رارکت  بنیز  غاد  اه و  همیخ  نتخوس  شتآ و  خـیم و  نتخادـگ  بیرغ  هصق  دـسر ، یم  هار  زا  هک  هیمطاف 
.دروآ یم  دوخ  اب  ار  ملاع  تبرغ  مامت  دسر ، یم 

.تسالبرک تبرغ  زاغآ  هک  تسین ، ینایاپ  ار  هیمطاف  تبرغ 

.دنک یم  ریسفت  البرک  رد  ار  بنیز  ياه  هلان  هیمطاف ، وناب !

تسالبرک ناب  هدید  هیمطاف  »

« تسالبرک ناتساد  باب  حتف 

هدازربکا ریما  / روبص گنس 

هروک توس و  هک  هزور  نچ  ام  هنوخ  نومسآ 

هروضح یب  شهام  ابش  هدوبک  شدیشروخ  ازور 

هراب یم  شمه  هیربا  ام  هنوخ  نومسآ 

هروبصان هچ  نومسآ  هرادن  تقاط  نومسآ 

ص:77

هرامش 86 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 105 

http://www.ghaemiyeh.com


اباب هتسخ  لد  زا  تفر  مردام  هک  نوا  دعب 

هرونت شمه  دشک  یم  يزوس  هنیس  درس  هآ 

نازحالا تیب  وت  شاذگ  اج  وش  اه  هیرگ  هک  نوا  دعب 

هرورس يداش و  قرغ  نوماه  هیاسمه  هنوخ 

ندیشک شیتآ  رد  تشپ  يزور  هی  وش  هیآ  هیآ 

هروس هی  هدش  مک  هگید  اباب  فحصم  زا  الاح 

ساهنت کت و  سب  زا  اما  هدایز ، اباب  هصغ 

هروبص گنس  نوا  هساو  اه  بش  ییاهنت  اهنت 

نراد قرف  یلیخ  یلیخ  ام  اب  رهش  يامدآ 

هروگ لثم  نوشاندب  یگنس ، اشچ  هدرم ، الد 

هدرم يدرم و  یطحق  ام  هدرم  رهش  يوت 

هروفو هب  هنیک  اما  هش  یمن  ادیپ  یتسود 

نتشاذ یم  مارتحا  ام  هب  يزور  هی  امدآ  نیمه 

هرورغ زا  رپ  نوشاگن  ...هن  هگید  ازور  نیا  اما 

دیرخف هیام  اهامش  نتفگ : یم  ام  هب  يزور  هی 

هروز تورث و  رز و  هب  زورما  اه  نوا  رخف  اما 

هدرشفن ام  زج  یکشیه  ور  ماباب  تعیب  تسد 

هروبع زمر  نوا  قشع  هنود  یمن  راگنا  یکشیه 

اباب تبرغ  مغ  زا  شزور  زور  ره  مردام 

هروج هصغ  طاسب  هک  مدید  یم  کشا و  زا  دش  رپ 

هرامش 86 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


نریگب ندموا  تعیب  يزور  هی  امدآ  نیمه 

« هروص  » گناب رابتعا  شمسا  هک  یسک  ماباب  زا 

کیرات هایس و  زور  نوا  يارجام  دعب  الاح 

هروک توس و  هچ  نومَنوخ  ازور  هتفرگ  بش  گنر 
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یچنپ هجیدخ  / اروشاع هشیمه  يا 

الوم دنک  یم  هلان  ناتسربق ، توکس  رد 

ارهز یبیرغ  رب  دیرگ  یم  هلعش  هلعش 

؟ درک دهاوخ  هچ  یلع  اب  ایآ  همطاف  دعب 

ایند يزوت  هنیک  يدرمان ، راگزور 

ییاهنت راب  ریز  دش ، مخ  یضترم  تشپ 

ار وا  تبرغ  جوا  دمهف ، یمن  سک  چیه 

دچیپ یمن  نیا  زا  دعب  نک ! رواب  هنیدم  يا 

ارهز هثاغتسا  تیاه ، بش  توکس  رد 

قشع هانپ  یب  غاب  دنام ، یم  راهب  یب 

اه لگ  یمیتی  رب  بشما  رابب  نامسآ 

میولهپ تسکش  یم  تیولهپ ، ياج  شاک 

! اروشاع هشیمه  يا  مقشع ، هدروخ  مخز 

تفر مهاوخ  هنیدم  ات  يزور ، دوش  متمسق 

ادیپان رازم  رب  یعمش  مرب  یم  هیده 

يریدن هیقر  / شهاوخ

نم ریسا ، موس  بش  رد  میتی ، نیکسم ،

...نم ریطف ، یصرق  شهاوخ  هب  هبترم  ره 

مور یم  هک  اج  ره  هشیمه و  منز  یم  رد 

...نم ریزگان ، برطضم و  هرابود  اما 
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ربص ربص ، ربص ، یه  بش و  هس  ود  نیمه  دیاش 
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...نم ریذپلد ، یلو  ماخ  لایخ  نیا  اب 

تا یسورع  يوت  نز  نآ  هیبش  دیاش 

...نم ریسم ، رد  تنهریپ  راظتنا  مشچ 

زاب هک  ناتدنبولگ ؟ ياج  تساجک  وناب !

...نم ریس ، داش و  دنک و  اهر  ار  هدرب  نآ 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / ناتسین رد  شتآ 

ار ناتسین  بهتلم  يا  هعجاف  هتفرگ 

ار ناراهب  رگم  دراپسب  اهداب  هب 

دصقر یم  درم  نامشچ  هب  کشا  رولب 

ار ناماد  دناکت  وت  زا  دوش  یم  هنوگچ 

! وناب اجکان ، تمس  تمرب  یم  شود  هب 

« ار ناج  نتشیوخ  تسد  رس  هب  ما  هتفرگ  »

سای کی  تئیه  هب  یتشهب ، هیآ  هیآ  وت 

ار ناشیرپ  رطاخ  ره  ینک  یم  رحِس  هک 

دناد یمن  تیولهپ ، دنکش  یم  هک  یسک 

ار نآرق  هروس  هروس  مغ  شتآ ، تسا  هدز 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / دریگب شتآ  شا  هناورپ 

دریگب شتآ  شا  هناریو  لد 

دریگب شتآ  شا  هناخ  ایادخ !

داب رب  داد  ار  ام  عمش  هک  یسک 
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دریگب شتآ  شا  هناورپ  ادخ !
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یبورکیم ییایمیش و  ياه  حالس  اب  هزرابم  زور 

یناما مثیم  / ناهج ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد 

.نتـشک يارب  دننک  یم  هحلـسا  ار  ملع  ياه  تفرـشیپ  گنج ؛ يارب  دننک  یم  هناهب  ار  هفـسلف  تالمأت  .دـنا  هداتفا  مه  ناج  هب  اه  مدآ 
فدـه ار  رـشب  یناشیپ  .اه  مدآ  ندـناسرت  يارب  توراب ، زا  دـنا  هدرک  رپ  ار  اهرابنا  ندرک و  کیلـش  يارب  دـنا  هدرک  رپ  ار  اه  باشخ 

یـسک ناج  رگید ! تسا  نیمه  تردقربا ، قالخا  دـننز ؛ یم  رانک  مه  ار  اه  مدآ  دننکـش ، یم  ار  اهزرم  دـشاب ، مزال  رگا  .دـنا  هتفرگ 
.دشاب ناش  هدرب  هکنیا  رگم  درادن ؛ شزرا 

یفاک تایح  ندـناریم  يارب  تردـقربا  تساوخ  تسا ! یفاک  اـه  هشیر  ندناکـشخ  يارب  يا ، همکد  راـشف  .تسا  هتفرگ  دود  ار  نیمز 
مود یناهج  گنج  ناگدنامزاب  .تسا  هتشادرب  جوم  خیرات ، هاگآدوخان  رد  شا  هرطاخ  .دزوس  یم  زونه  امیشوریه  ياه  مشچ  .تسا 

.دوش یم  ریثکت  هک  زومرم  ياه  يرامیب  هتخانشان و  ياهدرد  زج  دنا ؛ هدرب  ثرا  هب  هچ  قرش  رد 

اه لد  هب  یک  دیما ، .دنز  یم  رهـش  هشیر  هب  هشیت  سرت ، .دوش  یم  يرپس  تشحو  موش  ياه  هیاس  ریز  راگزور ، .تسا  يربا  نامـسآ 
؟ ددرگ یم  زاب  اه  هناخ  هب  یک  تینما ، ددرگ ؟ یمرب 

هاگیفخم تسا ، ناهایگ  دلوت  لحم  هک  اه  نیمزریز  دـشاب و  هدولآ  نامتـسیز  طیحم  دـیاب  ارچ  ددرگ ؟ یمرب  اهزرم  هب  یک  شیاسآ ،
؟ يا هتسه  ياه  کهالک 

ایآ...تسا هدـش  زاغآ  شکمـشک ، .تسین  ایند  رازاب  رد  يدامتعا  یب  زج  .دـشک  یم  هزوز  ناهج  ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد  ترفن ،
؟ تسا هدرک  ترجاهم  هرایس  نیا  زا  تیناسنا  ایآ  ؟ تسین یسک  دوجو  رد  نادجو 
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؟ دنک یم  هیجوت  ار  هلیسو  فده ، تسا  هتفگ  یسک  هچ  ؟ دزوس یم  مه  اب  رتو  کشخ  شتآ ، رد  تسا  هتفگ  یسک  هچ 

.دشاب یلدود  دیدرت و  زا  یلاخ  ناشیاه  هاگن  دننامب و  مه  رانک  دوش  یم  اه  مدآ  .دنگرزب  اه  مدآ  دنزیزع ؛ اه  مدآ 

! مینک وراج  ار  نام  یگدنز  هدکهد  مییایب 

يریما نیسح  /؟ یمخز هآ 

.دوش یم  بیوصت  وت  نم و  ياهدرد  عفن  هب  رشب  قوقح  یناهج  هیمالعا  نارازه  زور  ره  میاه ، لوات  دحتم  للم  نامزاس  رد  اجنیا ،

یم رازگرب  وت  نم و  ياه  مخز  روضح  اب  تاسلج ، همه  دـننک و  یم  مایق  تبرغ  ییاهنت و  تیموکحم  يارب  میاه  سوباک  همه  اـجنیا 
.دوش

لوات ياه  بمب  نودب  یناهج  دز ؛ میهاوخ  مقر  ار  ناهج  هدـنیآ  هاگـشیاسآ ، نیا  رد  ام  .تسوت  نم و  دـحتم  ياهدرد  نامزاس  اجنیا 
.نایاپ یب  ياه  مخز  نودب  یناهج  از ،

.میا هدیرخ  نامیاه  مخز  اب  ار  للم  نامزاس  اجنیا  ام 

! يدازردام ییایمیش  ییوگ  يا ، هدزن  فرح  دنلب  تقو  چیه  ییوگ  يدز ، میادص  هتفرگ  يادص  اب  سب  زا  هک  میاه  مخز  ياوآ  مه 

یناهج هیمالعا  زا  رتاسر  تا  هتـسخ  يادـص  نزب ؛ دایرف  هتفرگ  يادـص  اب  .تسا  نوخ  تا ، یمخز  هآ  مدزاب  هک  ما  یمخز  ياوآ  مه 
.اه کشوم  اه و  تکار  شرغ  زا  رتاسر  تسا و  رشب  قوقح 

! ار تا  هتفر  داب  رب  ياـهوزرآ  نزب  داـیرف  ار ، تمخز  نزب  داـیرف  رذـگب ! هتـسب  ياـهزرم  زا  نک ، زاورپ  تراد  خرچ  یلدنـص  يور  را 
.یبورکیم ندمت  یشحو  نازابرس  هناتسم  هرعن  زا  رتاسر  تساسر ؛ وت  دایرف 

هک ییاپورا  ییاکیرما و  ياه  هناخراک  همه  دننادب  ات  وگب  دنـسانشب ، ات  وگب  درک ! دیاب  رذح  زبس ، بیـس  يوب  زا  هک  وگب  نزب ! دایرف 
! دیآ یم  قارع  ناتسدرک  زا  زونه  امیشوریه  يوب  وگب  دنزاس ! یم  لدرخ  زاگ 

مه رجاهم  ناگدنرپ  زاوآ  اب  تیادص  هک  وگب  يدوب ؛ ام  نادرُگ  نذؤم  وت  نزب ؛ دایرف  هدشن ! رت  هتـسخ  تا  هتـسخ  يولگ  ات  نزب  دایرف 
! دندمآ یم  تندناوخ  لسوت  ياعد  شیاتس  هب  اه  لبلب  هک  وگب  دوب ! اوآ 

! نزب دایرف  ما ؛ ییاهنت  رخآ  زامن  نذؤم  وگب  هاگشیاسآ ! شوماخ  لزغ  وگب ،
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هبنشکی

ریت 1385  11

یناثلا 1427 يدامج   6

Jul.2.2006

بارحم دیهش  هللا ، همحر  یقودص  هللا  تیآ  تداهش 

یجنپ هجیدخ  / تلاسر يادر 

.ینک ورد  راهب  ات  رکب  هدروخن و  تسد  ياه  ناج  قمع  رد  یتشاک  یم  قشع  ياه  لگ  تناتسد ، تباجن  اب 

ناگدش مگ  يارب  يزیر  یم  يراهب  هفوکـش  تیادر  هشوگ  زا  .رگنـس  دسانـش و  یم  داهج  ربنم ؛ دسانـش و  یم  بارحم  ار  تروضح 
هداد رس  يراگتسر  هنارت  ناهذا و  نامـسآ  یبآ  رد  يا  هدرک  اهر  ار  تا  هشیدنا  ناگدنرپ  .دننکن  مگ  ار  یقـشاع  زبس  هار  ات  ریوک  رد 

.هاگآ ياه  ترطف  راسخاش  رب  يا 

ياه هبلط  .تهاگن  هویـش  زا  دنزومایب  اوقت  صالخا و  ات  دـندمآ  یم  مه  درگ  تقادـص  تلیـضف و  ياه  هرجح  رد  قاتـشم  ياه  ناج 
.دندرک یم  نیچ  تسد  تفرعم  هشوخ  هشوخ  تا  هشیدنا  رازتشک  زا  ناوج ،

هب یتشذـگ  داـهج  هزراـبم و  هار  رد  مدـق  نـت ، رب  تلاـسر  يادر  .يدرک  سح  نـت  رب  ار  تناگتــشذگ  تلاـسر  نیگنــس  راـب  هلوـک 
«. هللا یلا  هبرق  » دصق

ینک نامهیم  ار  همه  يزاس و  هدامآ  يروهط  بارـش  ات  یتخیمآ  مه  رد  ار  نافرع  داهج و  يدـناشک و  ربنم  ياپ  هب  ار  قشع  ناگتفیش 
! يراگتسر هعرج  دنچ  هب 
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.یناگتشذگرد ناحلاص و  راد  ثاریم  هک  وت  يا ؛ هداتسیا  دوخ  تماق  زا  رتدنلب  .يدیسر  ادخ  هب  دوخ  زا  هلحرم ، هب  هلحرم  وت ،

.ناشروعش مهف و  هزادنا  هب  دنتفرگرب  يزور  کی  ره  تهاقف ، نابلاط  ناگدنیوج و  تلیاضف ، ناوخ  زا 

مهرد ار  هثداح  جوم  جوم  نامیا ، تبالـص و  اب  دادـیب ، رـصع  يازفا  تشحو  نافوت  رد  بالقنا ، باهتلارپ  ياه  هثداـح  جوم  جوم  رد 
 . یتفرگ ولهپ  تداهش  يراوتسا  هرخص  رانک  رد  یتفاکش و 

.تسج یم  ار  تا  یقشاع  تسد  هک  دوب  هنیرید  ییوزرآ  تداهش ،

«. َنُوقَزُْری ْمِهِّبَر  َْدنِع   » توکلم يارب  ادخ  هدیزگرب  یتداهش و  راوازس  وت  راذگب ! نامسآ  رب  مدق  بارحم ! يوربآ  يا 

.دهاوخ یم  ار  راگزور  دبسرس  ياه  لگ  تداهش 

هدازربکا ریما  / دنلبرس خرس و 

.دیآ یمرد  اوجن  هب  بارحم  مامت  وت  اب  ینک و  یم  توالت  ار  ریبکت  خرس ، يا  هشیدنا  رد  یتسیا ، یم  هک  مایق  هب 

یم هک  عوکر  هب  .تسا  هدـش  اـپ  هب  يروش  تا  هداجـس  لد  رد  .هتـسهآ  هتـسهآ  مارآ و  مارآ  دـنک ؛ یم  رارکت  ار  وـت  دجـسم  هرجنح 
.دنوش یم  ریزارس  هداجس  رب  تهاگن  زا  حیبست  تاملک  دتفا ، یم  هک  بارحم  رب  تا  هیاس  يور ،

ار بارحم  رثوک  تسـسگ و  مه  زا  ار  ترکذ  هتـشر  راجفنا ، مطـالت  هک  دوب  تقو  هچ  ...هدجـس  نیمادـک  رد  اـی  عوکر  نیمادـک  رد 
؟ يوش فّرشم  ییوگ  حیبست  هب  شیوخ  دنوادخ  دزن  رتدیفسور  مه  وت  ات  تسکش ،

هتشک یتسه و  قشع  دنزرف  هک  وت  دز ، یم  جوم  تهاگن  رد  تمالک و  رد  تقادص  هک  وت  ار ؛ وت  يدرمدازآ  تسا  هاوگ  بارحم  نیا 
، اـیند ینامـسآ  هشوگ  نیا  دجـسم ، نیا  بارحم و  نیا  بارحم ! هشیدـنا  رد  تیـالوم  وت و  نیب  تسا  یلـالز  تهابـش  هچ  هآ ! .قـشع 

يا هرهچ  اب  درادنپ  یم  انشآ  ار  وت  ردقچ 
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يراذگب اپ  ات  توکلم ، نامسآ  ناتسآ  رب  ییاسب  رس  ات  يدروآ  نوخ  هداجس  رب  هدجس  يا ! هدرک  نوگلگ  ار  نآ  شیوخ  نوخ  زا  هک 
.ناهج رس  رب 

یم ار  مالسلا  هیلع  یلع  مالک  نینط  تسا ! نایرج  رد  تا  هرجنح  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  يادص  یتشاذگ ! شیوخ  يالوم  ياپ  ياج  اپ 
رب هدجس  زج  هک  يداتسیا  يزامن  هب  .تنآرق  تئارق  رد  ار  تیالوم  ینامـسآ  نحل  داد  ارف  شوگ  دینـش و  تمالک  يراوتـسا  رد  دوش 
نآ يدروآرب ؛ گناب  هجهل ، نیرت  خرـس  اب  ار  تا  نیتداهـش  دـهد  یم  تداهـش  هک  يزامن  دـنیب ؛ یمن  شیوخ  رب  یناـیاپ  چـیه  نوخ 

یناشیپ رب  دبا  ات  هک  خرس  نانچ 

يزور راظتنا  مشچ  ار  یتاظحل  .كاخ  زا  يراگتسر  رد  ینک  اپ  هب  تمایق  هک  مایق  هب  يداتـسیا  ار  يزامن  .دنک  یم  ییامندوخ  خیرات 
خرس و ییوگب ؛ ار  شیوخ  مارحالا  ریبکت  نیسپاو  هک  یتسشن 

.دنلبرس

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / رطخ شوداشود 

، الـصم رد  هک  ییاه  هبطخ  هچ  يدرک و  یم  زیربل  تباجا  نوگلین  میـسن  زا  ار  تا  هداجـس  دزی ، قداص  حبـص  رد  هک  ییاه  هبدـن  هچ 
.يدیبوک یم  ناهاوخ  قافن  رس  رب  ار  تناوارف  مشخ 

.دوب یهاوخن  مه  نیرخآ  یتسین و  هتفخ  نوخ  بارحم  هب  نیلوا  وت 

.دیدرون نوخ  رد  ار  هفوک  دجسم  بارحم  هک  میا  هدرب  ثرا  هب  نینوخ  يرس  زا  ار  راختفا  نیا  ار ، هنادواج  هنیجنگ  نیا  ام 

! هدرک راوآ  شنامکاح  رس  رب  ار  يولهپ  هلاس  يایؤر 2500  هتخات و  رطخ  شوداشود  يا  وت  و 

.يداتسیا زامن  هب  زاورپ ، خرس  میرح  رد  ار  دوخ  يوضو  نیرخآ 

.دشاب گرزب  تزاورپ  تعسو  يارب  نهذ  نیمز  کچوک  ياه  هحاو  هک  ینآ  زا  رت  هدنرپ  وت 

.دریگ ياج  نالدروک  هشیدنا  رد  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  تمان 

! قشع يالصم  رد  تزامن  نیرخآ  هماقا  يارب  دنناوخ ؛ یم  دوخ  هب  ار  وت  رهش ، ياه  هنذام 

زیخرب

.دناوخ یم  دوخ  هب  ار  وت  روضح  يالجت  دبوک و  یم  رد  رب  نیرخآ  جارعم  هک 

! يا هدش  باختنا  ندش  ینامسآ  يارب  زین  وت  هک  زیخرب 

هرامش 86 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 116 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:85

هرامش 86 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 117 

http://www.ghaemiyeh.com


يریما نیسح  / تسا تداهش  هب  یلوا  یسک  هچ 

؟ تفرگ شیپ  رد  بلط  قیرط  یکدوک  نامه  زا  یمیتی ، ياه  جنر  همه  اب  هک  یقودـص  دـمحم  زا  تسا  تداهـش  هب  یلوا  یـسک  هچ 
ياه هزومآ  نماد  رد  ار  شا  هتفر  تسد  زا  ردام  ردـپ و  دوشگ و  شیارب  ار  یـسانشادخ  هزات  ياـه  هار  یمیتی ، ياـنگنت  هک  یکدوک 

.تفای ینید 

ندیـشیدنا و يارب  تسا  یتوکـس  ریوک ، بش  .دـنیاشگ  یم  ار  هدوشگان  ياهزار  اـه  هراتـس  دراد و  رورپ  قشاـع  ییاوه  ریوک ، بش 
، ناهفصا ات  دزی  زا  درک  ملع  راید  دصق  قشاع ، يدرم  هک  هاگ  نآ  دمآ ، یم  تفرعم  يوب  دزی ، يابیز  ریوک  زا  .دنلب  ياهرکف  شرورپ 

، دمحم .تفرعم  هشیدنا و  ناکمال  ات  مق  ات  ناهفصا  زا 

ياه هولج  دنام و  ینیمخ  ماما  بلق  رد  وا  دشن ! ربهر  هدنیامن  ییوگ  دـشن ! دزی  هعمج  ماما  ییوگ  تشگنرب ! دزی  هب  مق  زا  تقو  چـیه 
.دش تیالو  هب  قشع  يوگ  هصق  ناهج ، رسارس  رد  شقشع 

.دوب هللا  حور  هشیدنا  ربمایپ  لاس  هدزناپ  ینید ، تفرعم  راب  هلوک  اب  دزی ، ات  مق  زا 

رد سدـقملا و  تیب  تایلمع  اه ، بارحم  رد  هشوگ  اه و  هاـقناخ  ياـج  هب  هک  یکلاـس  فراـع  زا  تسا  تداهـش  هب  یلوا  یـسک  هچ 
؟ تشاد ینافرع  كولس  ریس و  داهج ، هصرع 

؟ تسین هنوگربمایپ  نادرم  هتسیاش  تداهش ، ایآ  تسین ؟ قشاع  ياه  لد  نیب و  قح  نامشچ  دلج  رتوبک  تداهش ، ایآ 

یمیظعلادبع همطاف  / ربس روضح 

.دوب تا  هعمج  زامن  نیرخآ 

.تفر یم  الاب  نامسآ  ياه  هلپ  زا  هشیمه ، زا  رت  هوکشاب  تیاه  ماگ 

.دنرذگب رتدوز  باهتلارپ ، قیاقد  نآ  ات  يدوب  هتسب  ار  تیاه  مشچ  رارق ، یب  وت  .ندیشک  رپ  يارب  دوب  هدش  زاب  تیاه  لاب 

.دروآ یم  دزی  مدرم  يارب  ار  یخلت  ربخ  نامز ، برطضم  كات  کیت 
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.دناسر یم  قشع  دنلب  هلق  هب  ار و  تدوخ  تفرگ  یم  وت  زا  زاورپ  قوش 

.ندیسر هب  دوب  هدنامن  يزیچ 

.یشکب شوغآ  رد  ار  تا  هنیرید  ياهوزرآ  هک  دوب  هدنامن  يزیچ 

.دنشکب رس  هب  ازع  رداچ  دزی ، ياه  هچوک  هک  دوب  هدنامن  يزیچ 

.تا هنامولظم  تداهش  دنک  رادغاد  ار  ماما  هک  دوب  هدنامن  يزیچ 

یم مارآ  ار  تبهتلم  حور  ماما ، ياه  هشیدـنا  هک  دوب  اه  لاس  .يداد  یم  سپ  یقـشاع  سرد  ماما ، سرد  سالک  رد  هک  دوب  اه  لاـس 
.ار تروش  رپ  ياه  هظحل  درک  یم  رارق  یب  تداهش ، قایتشا  درک و 

.دناسر نامسآ  هب  ار  وت  تنامیا  ياه  لاب  هک  دوب  ناضمر  مهد  و  ... 

.دنتشاد بارطضا  اه  هیناث  .دیسر  یم  نایاپ  هب  تراد  هزور  ناهد  اب  هعمج  زامن  هک  دوب  ناضمر  مهد 

.تشاد بارطضا  دزی 

.تشاد بارطضا  تا  هداجس  یتح 

.يدوب یهت  بارطضا  زا  وت  اهنت  اما 

.یتفر هک  دوب  ناضمر  مهد 
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هبنشود

ریت 1385  12

یناثلا 1427 يدامج   7

Jul.3.2006

« ریدغلا  » بحاص ینیما ، همالع  تشادگرزب  زور 

يدمحم سابع  / رون زا  يا  هنزور 

يارب یـسک  هشیمه  هـک  ارچ  يدـمآ ؛ وـت  .دوـشن  ناـمیهارمگ  ياـهزور  نـهاریپ  شتآ ، اـت  يدز  مدـق  دـنلب  دـنلب  ناـمیاه  باوـخ  رب 
ياه تملظ  مامت  ياهتنا  رد  هشیمه  .دـشکب  نوریب  خزود  زا  دریگب و  ار  اـم  تسد  هک  هدوب  یـسک  هشیمه  .دـمآ  دـهاوخ  یـسردایرف 

.تسا هتفرگ  ندیشخرد  رون  زا  يا  هنزور  طیلغ ،

دیشروخ زا  رتهب  ار  رون  هک  یسک  دشاب ، هتـشادن  ساره  یکیرات  زا  هک  یـسک  ؛ تسا هدمآ  ناربمایپ  ینابرهم  سنج  زا  یـسک  هشیمه 
.دمهف یم 

.دنزب دایرف  ام  یشومارف  ياه  شوگ  رد  ار  هنادواج  ياه  مان  ات  هدمآ  یسک  هشیمه 

 . ...دشکب نوریب  یهارمگ ، ياه  هاچ  نیرت  قیمع  زا  ار  ام  دهد و  ناشن  ام  هب  ار  هار  هک  هدوب  یسک  هشیمه 

تشاد مالـسا  هک  ییاهزور  دندرک ، یم  ناهنپ  ندمت  رابغ  رپ  ياه  هنیآ  تشپ  ار  هغالبلا  جهن  دنتـشاد  هک  ییاهزور  رد  يدمآ ؛ وت  و 
.دش یم  هفخ  تیباهو  دنت  ياه  سفن  رد 

نوتـس ار  ناـمیاه  ناوختـسا  دوب  رارق  هک  يدیـسر  ناـمداد  هب  ییاـهزور  رد  وت  ینک ، بارخ  ار  كرـشم  ياـه  هفوـک  اـت  يدـمآ  وـت 
.دننک ندمت  رفاک  ياهرالات 
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اه میرم  تیموصعم  هک  ییاهزور  دندرک ، یم  شومارف  يوسنارف  ياه  نلکدا  يوب  رد  ار  ناش  یگنشت  دنتـشاد  اهرجاه  هک  ییاهزور 
.درک یم  یشکدوخ  گرگ ، زا  رپ  ياهور  هدایپ  رد  ناشیاه  شفک  هنشاپ  يادص  رد 

بل يدناسر ؛ ام  هنـشت  ياه  بل  هب  ار  ریدغ  .ییوشب  ریدغ  رثوک  اب  میدوب ، تلفغ  باوخ  رد  هک  ار  ییاهزور  مامت  هانگ  ات  يدـمآ  وت 
، نمؤم ياهربا  دنوش و  مامت  رفک ، ياه  بادرم  ات  يدمآ  ریدغ  اب  .دندرب  یم  رطاخ  زا  مه  ار  بآ  یگنـشت ، روز  زا  دنتـشاد  هک  ییاه 

.دوب هتسشن  اه  نابایخ  هدرگ  رب  هک  ار  یشومارف  رابغ  دنیوشب  دنرابب و  هرابود 

.مالسلا هیلع  یبن  دوواد  ياهزاوآ  ییابیز  هب  دش  يا  هزجعم  ریدغ ، زور  زا  ینشور ، زا  یتشون ، دیشروخ  زا  اه ، ملق  مامت  زا  رترعاش 

، يدروآ یم  ار  یلع »  » مان هک  هنوگ  نامه  .درک  نشور  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مان  هک  دش  نامنامـسآ  هراتـس  نیرت  ناشخرد  ریدغلا ،» »
وت مان  .تشون  دهاوخن  نابز  تنکل  اب  ار  تهوکـش  یباتک ، چیه  درک و  دهاوخن  رارکت  وضو  یب  ار  تمان  نیا ، زا  دعب  يا  هملک  چـیه 

.دنا هتشون  ار  وت  ناشتارطاخ  ياه  هچرتفد  رد  قشاع ، ياه  خرس  هنیس  مامت  دنا و  هدرک  ربزا  اه  باتک  مامت  ار 

یسپاولد ياهزور  ات  یتشاذگ  راگدای  هب  ام  يارب  ار  دیشروخ  وت  .دنکب  ار  ناشتعافش  ریدغلا ،»  » ات دنا  هدش  وت  هیاسمه  تاملک ، مامت 
هوک تشپ  زا  ار  زور  داد و  ناشن  اه  نادرگ  باتفآ  هب  ار  باتفآ  هک  يدوب  یتشگنا  نیرت  گنـشق  وت  میدرگن ، سوناـف  لاـبند  ار  ناـم 

.دیشک رهش  یکدوک  ياه  هرجنپ  تشپ  ات  ندمت  رفاک  ياه 

زونه .دنک  یم  ناممرگ  تا ، يراگدای  دیشروخ  دنناد و  یم  هتسب  مشچ  ار  تمان  اه  هنیآ  زونه  اما  يا ، هتفر  هک  تساه  لاس  دنچ  ره 
.ییادیپ يراگتسر  ياهدنخبل  مامت  تشپ  زا  هشیمه ، لثم  زونه  وت  تسوت و  شوپ  هایس  هعیش ، مه 

یجنپ هجیدخ  / ریدغ هار 

.تشاذگ نیمز  رب  مارآ  ار  نیگنس  راب  هلوک  .دوب  هدرک  یط  ار  ینالوط  هار  دوب ؛ هتـسخ  .درک  روبع  مارآ  فجن ، هزاورد  زا  زور  کی 
هدروآ بات  شراوتسا  ياه  هناش  رب  ار  هلیبق  گرزب  جنر  یلاسرید 
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هک دوب  یعمش  قشع ، شتآ  رد  هتخادگ  .دوب  يراج  مالسلا  هیلع  یلع  تبحم  همشچ  رازه  شلد ، هرتسگ  رد  هک  میوگ  یم  ار  وا  .دوب 
.تخوس یم  اپارس 

یتقیقح دبایب  ار  تقیقح  هکت  رازه  رکیپ  خیرات ، ياه  هظحل  قیمع  رد  ات  دش  یهار  تشاذـگ و  رفـس  ینالوط  ياه  هداج  رد  اپ  سپ ،
.تفکش ریدغ » » رد شیپ  اه  نرق  هک  یتقیقح  .درک  يراج  ار  عیشت  حور  مالسا ، ياه  نایرش  رد  هک 

ات تخیر  تاملک  ماک  هب  ار  شتدارا  هعرج  هعرج  .تسیرگ  تشون و  تشون ، تسیرگ و  .دز  دایرف  ار  تیمولظم  ملق  ناهد  زا  ردقچ 
.هعیش ياه  هشیدنا  زا  بان  لالز و  .دنیرفایب  يا  هنیجنگ 

.نیقی لها  يارب  تخیوآ  یغارچ  مالسا ، خیرات  رکفت  ياه  هارراهچ  مامت  رد  دعب ، دش و  دلوتم  ریدغلا »  » و

 ! مروایب تقاط  ار  میظع  ثاریم  نیا  هک  تسا  نم  ياه  هناش  تبون  سپ ، نیا  زا  درم ! گرزب  راذگب  نیمز  رب  ار  تراب  هلوک 

دلوتم تا  « ریدغلا  » هک يا  هظحل  نآ  زا  دنوش ! یم  باریـس  وت  ریدـغ »  » یگنارک یب  رد  هک  يا  هنـشت  ياه  ناج  هچ  عیـشت ! يوربآ  يا 
.دش دیدپان  ایر  غورد و  ياه  بارس  تفای ، نایرج  خیرات  رتسب  رد  دش و 

.يراب یم  راهب  تملق ، تاحشر  زا 

! یتسه هعیش  يدیپسور  هیام  وت 

لطاب قح و  هدننک  ایحا  اورپ  یب  هچ  تملق ، راقفلاوذ  تسا و  نشور  حضاو و  هعیـش ، ریوصت  تلالز ، ياه  هشیدنا  تاملک و  هنیآ  رد 
! دش

ار ریدغ  ینامسآ  هار  ات  يراذگ  یم  يراگدای  هب  ینازوس  هلعش  يا ، هنیس  ره  رد  تدارا ، نشور  شتآ  زا  سپ ، نیا  زا  يور و  یم  وت 
.دننکن مگ 

يریما نیسح  / قشاع همالع 

ار ریدغ  ریگبآ  يوب  البرک ، كاخ  زارف  رب  بونج  کشخ  ياهداب  هک  ماگنه  نآ  دـنزو و  یم  البرک  رب  لامـش  نیگمغ  ياهداب  یتقو 
.دینش دوش  یم 

ياه همان  رب  ار  شیاه  مخز  خیرات  هک  تسالبرک  یمخز  ردپ  ریدغ ، دنیالبرک و  تقیقح  ناناوخ  هضور  ریدغ ، ثیدح  ناگدـنراگن 
.دندرک ماش  تین  هتفگ ، ار  هکم  هار  هک  ییاهراموط  رب  دنا و  هتشاگن  نایفوک 
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اریز دهد ؛ یم  البرک  يوب  تریدغلا  قشاع ! همالع 

ریدغ البرک  يادتبا  تسین ؛ هنیدم  البرک  يادتبا  »

دوب

« دوب ریما  ترضح  ياه  کشا  اونین  ناشف  نوخ  ياهربا 

هن ریدـغ ، .دـندش  يراج  اجنآ  رد  خـیرات  رخآ  ات  ریما ، ياه  کشا  اریز  دـندشن ، کشخ  تقو  چـیه  ریدـغ ، ياه  هاچ  قشاع ! همـالع 
ار هدـنکارپ  ياه  نوخ  وت  تسا و  يراج  هعیـش  ياـه  گر  رد  هک  تسا  ینوخ  هکلب  سوناـیقا ، اـیرد و  راـبیوج و  هن  هاـچ و  ریگبآ و 

.دنک الوم  قشع  تین  دهد ، یم  ناج  یلگ  قشع  هب  یلبلب  اج  ره  ات  ار  هتخیرن  هتخیر و  ياه  نوخ  يدرک ، عمج 

.يدرک يروآ  عمج  ار  نید  تیناقح  دنس  وت  تسین ؛ یلع  تماما  تابثا  اهنت  وت  ریدغلا  قشاع ! همالع 

ثیدـح اج  ره  دـننک و  یم  دانتـسا  وت  باتک  هب  دـنیوگ ، یم  قشع  زا  نخـس  ناهج  ياج  ره  هکنیا  زا  رتالاب  يراختفا  قشاـع ! همـالع 
!؟ دنناوخ یم  ار  وت  قشع  ناوید  تسه ، یلبلب 

.دنوش یم  لئان  یلع  الوم  ترایز  هب  هک  هاگ  نآ  دننک ؛ یم  همزمز  ار  وت  باتک  نامسآ ، نایبورک 

راک رد  شیاشگ  جرف و  زور  ات  داب  وت  میدقت  نامیاه  تاولص  يدرک ! فینصت  ار  ادخ  زاوآ  ناگتشرف ، ياه  هژاو  اب  هک  قشاع  همالع 
.ناهج نایعیش 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / تیمولظم نیرت  سیفن  راشتنا 

هک یملق  نآ  اب  نامیا  دیواج  تیالو  زا  یناتـسد  درک ؛ توعد  یندشن  شومارف  هکرب  نآ  هب  ار  راگزور  نامـشچ  وت ، دنمناوت  ناتـسد 
.تفگ یم  اه  ییابیز  زا  هرسکی 

.يدرک رشتنم  قشع ، هرجنح  اب  ار  تیالو  عیسو  يادص  يدناوخ و  الوم  لضف  سونایقا  رانک  ار  همه  يدمآ و  نادیم  هب  هنت  کی 

يور هبور  يدـمآ و  .دـنک  یم  تیاور  اه  تیلالز  ریظن  یب  تمظع  هب  يا  هکرب  زا  وت  باتک  هک  دـندید  دـندمآ و  بهاذـم  یمامت  زا 
.يدرک یفرعم  ار  تیالوم  فلاخم ، ياهداب  نیگمهس و  ياه  جوم 

تیمولظم يارب  ییوگب  وت  هچ و  يارب  دنسرپب  نارگید  يرابب و  راهب  ياهربا  هزادنا  هب  یتساوخ  یم  .دنامن  ناهنپ  يزیچ  یتساوخ  یم 
.مالسلا هیلع  الوم 
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هـشیمه نامـشچ  تیـالو ، سیفن  باـتک  ياهرطـس  همادا  نیمه  يارب  تسا ؛ هدـش  اـیند  ریگ  ناـبیرگ  یتلاـهج  هچ  یتسناد  یم  بوخ 
.دوب وت  نایرگ 

«. ریدغلا  » مدحبص هب  ور  مییاشگ  یم  ار  لد  ياه  هرجنپ  ام  يا و  هتفر  وت  کنیا ،

يداب تهزن  / مالسلا هیلع  ردیح  رابت  زا  يدرم 

! ناسیدق تبحص  مه  نایکاخ و  نیشن  مه  يا 

.دیزگرب ار  ینیشن  هناخ  توکس و  هویش  ولگ ، رد  ناوختسا  مشچ و  رد  راخ  هک  یتشون  ار  يدرمربا  هییاوکش  وت 

.دوب هتسشن  بورغ  هب  هنیک ، لهج و  هریت  ياهربا  موجه  رد  هک  یتفرگ  یباتفآ  هرهچ  زا  تبرغ  رابغ  وت 

.دش هداهن  اه  لد  رب  هفیقس  رد  هک  یغاد  مهرم  دوب و  عیشت  یخیرات  هتسکش  رورغ  يالست  وت ، ریدغلا » »

هب نازواجتم  نابـصاغ و  ناتـسد  رد  تیالو ، بحاص  مشچ  زا  رود  هب  هک  دوب  یتفالخ  قح  ياـثر  رد  یهاوخداد  داـیرف  وت ، ریدـغلا » »
.دش فراعت  رگیدکی  هب  تماما ، میرح 

ادخ لوسر  دزن  ار  نایعیش  يوربآ  يدرک و  ناربج  مالسلا  هیلع  یلع  قح  رد  ار  خیرات  ییافو  یب  افج و  لهج و  همه  وت  هک  یتسار  هب 
.يدیرخهلآ هیلع و  هللا  یلص 

یلو نیرخآ  ناوتب  دیاش  دنک ، هدنز  ار  یشومارف  كاخ  اهراورخ  ریز  رد  هدش  نوفدم  قح  هک  دوش  ادیپ  یـسک  اه  نرق  زا  سپ  یتقو 
.دنامن اهنت  هکنآ  دیما  هب  دیبلط ؛ روهظ  هب  ار  دوعوم 

هدازربکا ریما  / یقشاع تسلا  رد 

شیپ هب  توکلم  هیلا  یهتنم  ات  هک  ینایرج  نشور ، لالز و  اهتنا ، یب  لایـس و  تسا ؛ هدـمآرد  ناسون  هب  یناـیرج  ناـمز ، هاـگجیگ  رد 
.دریذپ یمن  یشوماخ  زگره  هک  باهش  نانوچ  یباتش  اب  دور  یم 

گر گر  هک  یتسد  اب  تسا  هدروخ  دـنویپ  هک  یملق  دـش ؛ يراج  وت  ملق  زا  هک  ینایرج  همالع ! يا  هدروآ  دوجو  هب  وت  هک  ینایرج 
.دنروخ یم  بآ  دنا و  هتفرگ  نایرج  وت  نهذ  زا  شیاه  هشیر 
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تسلا رد  دندرک  رّخسم  ار  اه  نامسآ  هک  یسک  مان  موادم  نابرـض  اب  دپت ، یم  تلد  .تسا  شوخ  لد  تبلق  تدارا  هب  اهنت  هک  ینهذ 
یم رخف  شیوخ  هب  شهاگن  توربج  زا  اه  ناشکهک  وا و  یلالج  لامج  ياشامت  هب  دنا  شوخ  لد  اه  نامسآ  هک  یسک  مان  .یقشاع 

.دننک

زبس رکذ  لاس  لهچ  دـشخرد ، یم  نشور  یقـشاع  هنهپ  رب  تمان  نینچ  نیا  هک  ار  لاس  لهچ  يدوشگ ، هک  تحدـم  هب  نابز  همـالع !
يایاوز مامت  رد  یلع  دنتفا ؟ یم  قشع  يالوم  دای  هب  تمان ، ندینش  اب  قاتشم ، ياه  هنیس  هک  یتسـشن  ینیـشن  هلچ  هب  ار  یـسک  هچ  مان 

رد دیشروخ  هک  ناس  نآ  دراد ؛ هناخ  وت  دوجو 

دازمه تبرغ ، تسا و  بیرغ  شیوخ  نطو  رد  یتـح  هک  وا  تسا ؛ یلع  رهم  ياوأـم  تا  هنیـس  تسا  مرگلد  ندـیپت  هب  وت  هنیـس  نورد 
.تسا شدازردام 

تبرغ نیمادک  هدرک  رفس  نابیرغ  يا 

تسا نطو  رد  نطو  نادرم  تبرغ  زا  رتدب 

.شدنتخانش یمن  چیه  زا  رتمک  دنسانش و  یم  ار  یلع  دندوب  یعدم  هک  نانآ  هب  یناسانشب  ار  یلع  ات  يدیشوک  لاس  لهچ  همالع !

دوـبن يزیچ  لـصاح ، مظعا و  هللا  یلو  تسا ، یلو  یلع ، هک  ینک  تباـث  اـت  یتـفرگ  تحار  باوـخ  زا  ار  تدوـخ  مشچ  لاـس  لـهچ 
.کش لها  يارب  هبیر  لها  يارب  دش  يدنس  هک  ریدغلا » » زج

؟ دشخرد یم  یلع  لامج  دیشروخ  تا  هنیس  رد  هک  دناوخ  دیاب  هنوگچ  ار  وت  مان  همالع !

یجنپ هجیدخ  / ریدغ راسخاش 

، هوتـسن همالع  .هدروآرد  ياپ  زا  ار  ترجه  ياـه  شفک  فجن ، ياـه  هزاورد  تشپ  .میظع  یجنر  راد  هلیبق  تسا  هداـهن  مه  رب  مشچ 
.تسا هتفر  باوخ  هب  شیوخ  تدارا  قشع و  راس  هیاس  ياکنخ  رد 

زا دوب  راشرس  شا  هنیس  دوب ؛ شیاهاپ  رب  تسدرود  ياه  هداج  لوات  هبساحم ، هبقارم و  دوهـش ، فشک  قشع ، ینالوط  ياه  هار  رفاسم 
.تیالو رطعم  ياوه 

یبآ لالز  تقیقح ، نارتوبک  شهاگن ، دبنگ  زا  .درک  رداص  ار  ریدـغ  همانـسانش  دیـشخب و  ریدـغ  راسخاش  هب  ار  نیقی  شیاه ، تسد 
.كاخ هرتسگ  هب  دندش  قح  يارس  هنارت  کی ، ره  دندمآرد و  زاورپ  هب  ار  فوشکمان  ياه  نامسآ 

؛ هدـیمرآ هداهن و  مه  رب  کلپ  کنیا ، .دناسانـش  امه  هب  ار  تیالو » هدـش « تراغ  قح  دوب و  هدـیرب  ار  لطاب  سفن  شمالک ، راقفلاوذ 
.دوب هداهن  تیب  لها  یگتفیش  ناماد  رب  رس  رمع ، کی  هک  قشع  هدنپت  بلق 
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.نزرب يوک و  رباعم و  اه و  هاگرذگ  مامت  رب  دنامب  نشور  تیاده  سوناف  ات  قارف ، بت  رد  هحمل  هحمل  تخوس ، هک  یعمش 

ات تفای  نایرج  ردـق  نآ  دـش ؛ يراج  ملق  هاـگن  زا  کـشا ، تئیه  هب  هرطق  هرطق  تخوس و  .تفرگ  شتآ  ـالوم  یمولظم  هآ  زا  شلد ،
.دنشونب تایح  بآ  ینیما » ریدغلا   » هچایرد زا  تفرعم  ناگنشت  ات  .دمآ  ایند  هب  ریدغلا 

.درک یم  نشور  ار  راگزور  یگنرود  قافن و  ياه  هچوک  يانکیرات  تسد ، رد  یقشاع  لعشم  يرمع 

.دنا هتفرگ  ولهپ  شریدغلا  هنارک  رد  هتشگرس ، ناهذا  ییادیش ، گرزب  راد  هار 

ومالـسلا هیلع  یلع  شیالوم  رـصح  دح و  یب  ینابرهم  راوج  رد  ترجه ، ینالوط  ياه  هداج  زا  هتـسخ  تسا ؛ هدـیمرآ  هتـسهآ  کنیا 
هناـش رب  رـس  هعیـش  سپ ، نیا  زا  اـت  تسا  هدرپس  هدـنیآ  ياـه  تسد  هب  ار  شگرزب  ثاریم  هدرـشف و  شوغآ  رد  گـنت  ار  يراگتـسر 

.دننکن مگ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ریدغ  هار  ینیما ، ریدغلا » » ياه

يریما نیسح  / یقاس همالع 

.هدش روراب  ار  مرکف  عامس  دنک و  مکحم  ار  ملالدتسا  ياهاپ  هک  ریدغ  ریگبآ  زا  یماج  هدب ؛ هداب  قشاع ! همالع 

نارعاش ترطف  هعیـش و  ناظعاو  تمکح  ریدغ ، هک  ما ، هدش  یحو  تینالقع و  نییآ  وریپ  هک  متقیقح ، هعیـش  هک  وگب  میارب  ریدـغ  زا 
.تسا خیرات 

تیلهاج ناتـسروش  رد  هک  یلع  تیناقح  ياه  هیآ  زا  وگب ؛ میارب  ریدغ  زا  ما ؛ هدمآ  ییادگ  هب  ار  تفرعم  ناشون  هعرج  یقاس  همالع !
.دندرک شنوفدم  هفیقس ، ياه  گنس  هک  ردیح  تیالو  رثوک  زا  هدش ، کشخ  هنیدم  مدرم 

.دش یم  يراج  ترس  رب  تیالو  روش  هک  هاگ  نآ  دناروشب ؛ نم  رد  ار  تناج  شتآ  ات  ایقاس ، هدب  یم 

.ار بارتوب  يونعم  نادنزرف  يرادم  تیالو  هویش  یتشاگن ، ار  یقشاع  هویش  ریدغلا » » نتشاگن اب  وت  یقاس ! همالع 

! یقاس یتشاد ، هلجع  .باتش  يزیخرحس  رمع  کی  غارچ ، دود  ندیباوخن و  رمع  کی 

راب راگنا  نتفگ ؛ يارب  ندناوخ ، يارب  یتشاد  هلجع  درک ؟ یم  مارح  وت  رب  ار  كاروخ  باوخ و  هک  دوب  يا  هبذـج  هچ  ار  تیالو  هداب 
ناروف وت  سدـقم  ملق  کشا  رد  هعیـش  هدروخ  ورف  ياـه  ضغب  راـگنا  درک ! یم  ینیگنـس  وت  هشیدـنا  ندرگ  رب  اـهنت  یلع ، تیمولظم 

! تسادهش نوخ  زا  رترب  هک  یملق  دوب ؛ هدرک 

ص:94

هرامش 86 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 126 

http://www.ghaemiyeh.com


تمکح و زا  یتساوخ  یم  یتشاد ؟ هلجع  نیمه  يارب  یلع ؟ تیناـقح  ياـه  هیآ  نتفگ  دوب  هدـش  رید  همه  نیا  یقاـس ! یتـشاد  هلجع 
زا تسا ، خـیرات  ياه  تیمولظم  هیآ  هک  ریدـغ  زا  تسا و  تمحر  رابیوج  تمکح  هک  ریدـغ  زا  تعاطا و  هفـسلف  زا  ییوگب ، تیالو 

.تلادع قح و  همان  گوس  نیرت  نیگنس  ریدغ ،

یمیظعلادبع همطاف  !/ درم ظفاحادخ 

زونه وت  دیاتس و  یم  ار  وت  هژاو  هژاو  زونه  ریدغلا ،»  » .ار هفوک  ياه  لخن  يالوم  یسانش  یم  بوخ  وت  هک  نک  ریـسفت  هرابود  ار  یلع 
.یتسه يراج 

وت دوب و  گرزب  تفده  .ار  یهلا  هاگرد  نافراع  يدرک  ّریحتم  تادارا  اب  يدرک و  مخ  ار  تماقتسا  رمک  تیاه  هتشون  رطس  رطـس  رد 
.يراپسب ایند  هب  لد  یهاوخب  هک  يدوب  ینآ  زا  رت  گرزب 

! منک یم  یتجاح  بلط  وا  زا  متـسیا و  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  مرح  راـنک  یتقو  دوش ؛ یم  سح  فجن  رد  تروضح  ردـقچ 
.دچیپ یم  مرح  ياضف  رد  تیاه  همزمز  يادص  دوش و  یم  سح  تروضح 

.یتفر راو  یلع  یتسیز و  راو  یلع 

حور زا  تشاد  هلـصاف  اه  گنـسرف  ناطیـش ، تناـجیهرپ  بلق  رد  تشاد  هنـال  قشع ، .دوب  هدرک  هشیر  تدوجو  هرذ  هرذ  رد  ناـفرع ،
.تیاه ییاهنت  نیـشن  مه  اهنت  اه ، باتک  دوب و  تناما  یب  ياه  شالت  دهاش  ایند  .دوب  هدـش  راشرـس  یلع  تیالو  زا  هک  تا  ینامـسآ 

؟ يدومیپ ار  شهار  هناتسمرس  هک  یلع  تسد  زا  يدیشون  قشع  ردقچ 

كرد هک  ماهبا  زا  یناـهج  هب  يدناسانـش  وت  ار  یلع  .درک  یم  تا  يراـی  شناـبرهم ، تسد  دوب و  تراـنک  هشیمه  مالـسلا  هیلع  یلع 
.ار شتیالو  یگتسیاش  ینامسآ و  يامیس  دندوب  هدرکن 

یتشاذگ راگدای  هب  ار  ریدغلا »  » .یتشادن ییاعدا  چیه  يدرک و  یلع  فقو  ار  تدوخ  هنوگ  نیا  هک  وت  هب  دنک  یم  راختفا  هعیش  زونه 
.يدرک ریدغلا  تاملک  رون  قرغ  ار  نامسآ  و  نیمز ، يارب 

.یتفرگ ار  قشع  هرمن  نیرتالاب  .دنیاتس  یم  ار  وت  زونه  اه  هژاو 

.تسا ناینامسآ  رابت  زا  يدرم  راگدای  هک  تسا  يولع  یباتک  ریدغلا ،» »

.تفرگ یم  قشع  قشم  یلع  زا  تشون و  یلع  زا  اه  لاس  هک  تسوا  شالت  ياه  تسد  لصاح  ریدغلا ،

.ار شا  یتوکلم  حور  هوکش  دناشک  یم  ریوصت  هب  هک  تسا  هفوک  درم  گرزب  یگنابیرغ  ساکعنا  ریدغلا ،» »

! مالسلا هیلع  یلع  تیالو  نامسآ  ناشخرد  دیشروخ  يا  رادهگنادخ ،
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اکیرما ناگوان  طسوت  ناریا  يربرفاسم  يامیپاوه  طوقس 

يدمحم سابع  / هتخوس ياه  هدنرپ 

.درب الاب  ار  اه  همانزور  ژاریت  گرم ، يوب  .دنا  هدیـسر  طخ  رخآ  هب  اه  هدنرپ  .هتخوس  ياه  هزانج  رب  دنز  یم  جوم  یبات  یب  ایرد  ایرد 
يوس نآ  زا  اه  ساکع  .دـش  اه  بآ  يوس  نآ  ياه  همانزور  تشرد  رتیت  هتخوس ، ياه  هدـنرپ  ربخ  .دـندش  هدایپ  هدیـسرن  نارفاـسم ،

سکع هزیاج  دیاش  دننک ، ناشبیـصن  ار  لاس  هزیاج  نیرت  گرزب  هتخوس ، ياه  ندب  همه  نیا  تبث  اب  دیاش  ات  دندمآ  ناباتـش  اه ، بآ 
لاس ربخ  نیرت  كانزوس  نیا ، دندش ؛ یهام  اه  هدنرپ  ییاکیرما ! تسم  لارنژ  راختفا  لادم  لثم  دوش ، ناشراختفا  لادـم  زمیات ، هلجم 
ياه هزانج  یبد ، ینیئزت  ياهرازاب  تاغوس  راب ، نیا  .درک  هیرگ  نوخ  اـه  تعاـس  زمره ، هگنت  .درک  هناوید  ار  سراـف  جـیلخ  هک  دوب 

.دوب هتخوس 

، ییاکیرمآ وان  تسم  هدنامرف  ات  دنتخوس  یکی  یکی  اه ، گنـس  باهـش  هیبش  نارفاسم ، .دـندش  دیـشروخ  دـندرک و  زاورپ  نارفاسم ،
یم هتخوس  ياه  هزانج  يوب  هک  یلادم  داد ، یم  گرم  يوب  هک  يراختفا  لادـم  دـنک ؛ ینیگنـس  شا  هنیـس  رب  شتیانج  راختفا  لادـم 

ار جیلخ  مشق  قه  قه  يادـص  دـنز ، یم  هجـض  شیک  دـیرگ ، یم  ناوال  .داد  یم  ار  ییاکیرما  دـنت  ياه  لکلا  يوب  هک  یلادـم  داد ،
خرـس يایرد  گنر  مه  ار  سراف  جیلخ  هتخوس ، ياهرتوبک  نوخ  .تسا  هتخوس  ياه  یهام  هدنرپ  ایرد ، تاغوس  .تسا  هدرک  هناوید 

لاح ات  ریگب  ایرد  زا  تسین ؛ يداع  زیچ  چیه  اجنیا ، .دننک  یم  هیرگ  اه  لخن  .دنک  یم  هیرگ  ایرد  .دـننک  یم  هیرگ  اهربا  .تسا  هدرک 
.ییاکیرما ياه  لارنژ 

اه هسوک  همعط  ار  نامـسآ  نارتوبک  هک  مدوب  هدینـشن  تقو  چیه  .دـنوش  روانـش  بآ  رب  یمخز ، ياهرتوبک  مدوب  هدـیدن  تقو  چـیه 
.دننک
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.رارق یب  ياه  جوم  رب  ار  هتخوس  ياهاپ  در  دنشک ، یم  هزوز  نامداش  اه ، لاغش 

رابگرم ياه  هطلـس  يوب  دهد ، یم  تفن  يوب  دهد ، یم  لوپ  يوب  ناشتلادع  .دـننک  یم  هفخ  ار  ایند  دـنراد  گرم ، ياه  سوریو  نیا 
.دهد یم 

غاد يربخ  هچ  دنهاوخ ؛ یم  غاد  ربخ  هشیمه  اه  همانزور  .دنناد  یم  تاملک  مامت  ار  نیا  دنتـسیرورت ؛ نارتوبک ، مامت  اهنیا ، يایند  رد 
هشیمه دنایرگب ؛ ار  اه  هوک  دنازرلب و  ار  ایند  هک  دراد  دوجو  هنامولظم  يربخ  هشیمه  سراف ! جیلخ  نماد  رب  هتخوس  ياه  هزانج  زا  رت 

 . ...تسه يربخ 

یناما مثیم  / هعجاف ياه  مشچ 

.رفس ياهتنا  هب  تسا  هدنامن  يزیچ  .دنا  هدناشوپ  ار  سراف  جیلخ  نامسآ  اهدغج ،

دیما دریگ ، یم  شتآ  يزیچ  .میا  هدیـسر  سراف  جـیلخ  هب  هک  دـیوگب  راد  نامهم  ات  دراد  یمرب  جوم  نارفاسم  ياپ  ریز  اه ، بآ  یبآ 
.دوش یم  بآ  رب  شقن  هتفرن ، ياه  نابایخ  طسو  رد 

لاب زج  هتفرگ ، شتآ  هدنرپ  زا  دنام  یمن  چیه  .دسر  یم  رـس  گرم ، هک  زونه  تسا  هدیـسرن  نارفاسم  شوگ  هب  راد ، نامهم  يادـص 
.دنا هدش  هکت  هکت  هک  ییاه 

یتح دریگ ؛ یم  فده  ار  زیچ  همه  دریگ ، یم  فده  دسانش ؛ یمن  هانگ  یب  راکهانگ و  هعجاف ، .تسا  هعجاف  راظتنا  مشچ  تشونرس ،
.اه نامسآ  بلق  رد  ار ، هانگ  یب  نارفاسم  يامیپاوه 

هنیک ات  ددنب  یم  رابگر  هب  ناشدوخ  نطو  رد  ار  امیپاوه  نارفاسم  یتح  تا ؛ هناخ  رد  یتح  دنا ؛ نیمک  رد  اج  همه  هعجاف ، ياه  مشچ 
.دشاب هدیشک  خیرات  هاگداد  خر  هب  ار  شریذپان  يریس  ياه 

.ناطیش دیلپ  تیهام  رب  یعقاو  تسا  يدنس  هعجاف ، .تسا  هعجاف  راظتنا  مشچ  تشونرس ،

.توّرم هن  تسه و  ناش  تسایس  سوماق  رد  محر  هن  هک  ایند  ياه  تردقربا  هشیمه  ملظ  رب  هدنز  تسا  يدهاش 

هاگداد یـسک ؟ دـناد  یم  هچ  .امیپاوه  نارفاسم  نهذ  رد  ار  هدـنیآ  نیریـش  لایخ  دـنزیر  یم  مه  هب  دـننک ، یم  ورد  ار  اه  ناسنا  ناج 
! تسا ناراک  تیانج  راظتنا  مشچ  خیرات ،
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یجنپ هجیدخ  / یگنادواج

رب يداهن  مدـق  نامـسآ  ناکلپ  رب  هتـسهآ  وت  هک  يزور  تسا ؛ روانـش  زور  نآ  زاورپ  نینوخ  خرـس و  هرطاخ  رد  زونه  جـیلخ ، هظفاح 
؛ يدمآرد زاورپ  هب  ار  تا -  یگنر  رتوبک - نامز ، ياه  قفا  نیرتدنلب 

جوا ندید  مشچ  اه  سکرک  .ار  تا  يزاورپدنلب  دنرواین  بات  اه  سکرک  .هثداح  خرس  ياه  لاب  اب  هک  نینهآ  هدنرپ  ياه  هناش  رب  هن 
؟ یشیدنا یم  هچ  هب  وت  منک ؛ یم  رکف  وت  هب  نم  .دنتشادن  ار  تا  نتفرگ 

اپ هک  زور ، نآ  دـیاش  یتشاذـگ ! مدـق  ادـخ  یگیاسمه  ات  نیمز  زا  هلپ  هلپ  هک  ار  تشگزاـب  یب  يرفـس  دوب  هداد  یهاوگ  تلد  دـیاش 
دولآ کشا  هقردـب  زا  دراد ؛ يرگید  معط  ترفـس  .دراد  يرگید  گنر  زاورپ  هک  يدرک  سح  امیپاوه ، ياـه  هلپ  نیلوا  هب  یتشاذـگ 

يادنلب ات  یتفرگ  جوا  مارآ ، مارآ  یتسب و  ار  تدنبرمک  هک  يا  هظحل  نآ  دیاش  مناد ؛ یمن  نامـسآ ؟ یبآ  قوش  زا  ای  يدـیمهف  نیمز 
، يریگب جوا  تا  ینیمز  ياهوزرآ  زا  دیاب  هک  يدیمهف  تسا ، کچوک  تیارب  ایند  ردقچ  هک  يدیمهف  نیمز ، زا  يدـیرب  لد  كاخ ،

تـشم رد  ار  اه  هراتـس  یناوتب  ات  ینک  زارد  ار  تتـسد  تسا  یفاـک  هک  ییاـج  یباـیب ؛ يرگید  ياـج  ار  تشمارآ  دـیاب  هک  يدـیمهف 
! يراشفب

.یشاب اهایرد  نکاس  هشیمه  ات  هک  دیجنگ  یمن  مه  تیاهایؤر  رد  زگره 

فیطل و ياوه  رد  تحور  تسیاب  یم  .تا  ینامـسآ  حور  هاگدورف  دـناب  اهایرد ، قامعا  تسوت و  هار  هب  مشچ  يراـم  نوچ  جـیلخ ،
.يدش یم  وحم  هتسهآ  هتسهآ  ایرد ، تسدکی  یبآ  رد  دعب  داد و  یم  باوج  ناگتشرف  دنخبل  هب  درک و  یم  ریس  اه ، نامسآ  یبآ 

! يدیشخب اهایرد  هب  ار  ندش  رو  هلعش  نتخوس و  يدمآ و  دورف  تدوجو  هرذ  هرذ  ياپ  هباپ  ترتسکاخ ، هناش  هب  هناش  وت 

یب هب  ار  مهاـگن  مناـشک و  یم  جـیلخ  لـحاوس  هب  ار  ما  یگنتلد  وـت ، داـی  هب  لاـس  ره  نم  .دـش  اـبیز  هـشیمه  يارب  جـیلخ  زور  نآ  زا 
نکاس هک  زور  نآ  زا  وت  دوش ! راگدنام  میاه  مشچ  باق  رد  وت ، زا  يریوصت  دیاش  مبایب ! وت  زا  يا  هناشن  دیاش  اهایرد ؛ یبآ  یگنارک 

.يدیسر یگنادواج  هب  يدش  اهایرد 
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هدازربکا ریما  / امش نوخ  تکرب  زا 

كاخ زا  دـیتسناد ، یمن  شیوخ  ياوأم  تقو  چـیه  ار  كاخ  ناتدـنتفای ! اهایرد  لالز  یبآ  رد  دنتـشگ و  یم  ناـتلابند  اـه  كاـخ  رد 
كاخ زا  جـیلخ ! تیفافـش  تیلالز و  دـیدوب ؛ فافـش  فاص و  لالز و  .دـیدوبن  یکاـخ  امـش  تساوخ و  یم  ندوبن  یکاـخ  ندـیرب ،

.نوخ زا  ییاه  لاب  اب  دیتفرگ  جوا  توکلم  ات  امش  تساوخ و  یم  توکلم  ات  نتفرگ  جوا  ندیرب ،

نـشور اه  کشوم  نیرتزوت  هنیک  اـب  ناـنمیرها ، هاـبت  تسد  هک  ییاـه  هلعـش  دـیتخوس ؛ شیوخ  یقـشاع  ياـه  هلعـش  رد  راو  سونقق 
زج درادن  یمرگلد  چیه  هک  ینامـسآ  ار ؛ یبآ  نامـسآ  تسا  هدنام  هریخ  هک  ناتهاگن  هنیآ  رد  تسا  بآ  يولألت  الاح  ناشدندرک و 

.امش ناگدید  هتسشن  نوخ  هب  دیشروخ 

هدیـشخب ناج  نات  هتخوس  ياه  سفن  تبالـص  ناتیاه ، سفن  تبالـص  ار  ایرد  اـیرد ! نت  رب  ناـتنوخ  زا  ییاـه  هگر  تساـبیز  ردـقچ 
.دپت یم  ایرد  هدرم  لد  نت  رد  ار  ندوب  هدنز  یگدنز و  هشیمه  ات  هک  دنوش  یم  ییاه  گر  ایرد  نت  رب  نات  نوخ  ياه  هگر  .تسا 

جیلخ ندوب  یـسراف  دنـس  هک  غیلب  اسر و  تسا  ییاضما  جـیلخ ، هشیمه  ندوب  یـسراف  رب  تسا  یهاوگ  ناـتنوخ  تسا ؛ هاوگ  ناـتنوخ 
.تسا هدرک  اضما  ار  سراف 

.دنز یم  لز  دوش و  یم  هریخ  دبتسم ، نایناهج  مشچ  رد  هک  انیب  تسا  يدهاش  امش  نوخ 

.تسا سراف » جیلخ   » هشیمه جیلخ ، نیا  تسا ! یسراف  هشیمه  جیلخ ، نیا  هک 

شیوخ ياه  سوه  لامیاپ  ار  امش  نوخ  هناهلبا ، مان  رییغت  کی  ای  کشوم و  کی  اب  ناوت  یم  هک  درادنپ  یم  يا  هدیسالپ  نهذ  مادک 
؟ دنک

رب دنهاوگ  همه  همه و  دنا ، هتشذگ  دوخ  ناج  زا  هناروالد  هک  یناصاوغ  نانمشد و  هنایـشحو  مجاهت  زا  هک  ییاهوان  امـش ، يامیپاوه 
.تسامش هاگمارآ  الاح  هک  ناکم  نیا  جلیخ ،» نیا  ، » جاوم یبآ  نیا  تیناقح 

یبلق نوچ  دبا  ات  جیلخ ، هنیس  رد  امش  تشاد و  دهاوخ  هاگن  گرتس ، يزار  نوچ  ار  امش  مان  دوخ ، هنیـس  رد  هشیمه  ات  سراف ، جیلخ 
.تسا سراف  جیلخ  دبا  ات  سراف  جیلخ  دیناسرب : ناهذا  نیرتاونشان  شوگ  هب  ات  دیپت ، دیهاوخ  گرزب 
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ناطابرآ هلبق  میهاربا  / جارعم يارب  تیلب 

اه تیلب  دنشاب ! هتخیر  جیلخ  ياه  مشچ  رد  هدبعـش  بارـش و  هکنیا  ییوگ  .دناوخ  یم  دوخ  هب  ار  وت  هک  تسا  جیلخ  یبآ  جّومت  نیا 
رب قفـش ، رون و  دبـس  دبـس  ات  دـییوگب  ار  دیـشروخ  دـبوکب ! لحاس  هتـسخ  نت  رب  یگنـشت ، مامت  اب  ات  دـییوگب  ار  داب  دـینک ! ورزر  ار 

.تساه هدنرپ  ناشونرون  زور  زورما ، هک  دشاپب  ینهآ  هدنرپ  ياه  هشیش  تروص 

.دشابن يرگید  يایؤر  نامهم  رگید  دیاش  دنک  وجو  تسج  نامسآ  رد  ار  شنیرخآ  ياهایؤر  ات  دییوگب  ار  كدوک  رارق  یب  نامشچ 
.دوش شناوج  تشگرب  یب  هقردب  ات  دییوگب  ار  ردام  نیرخآ  هاگن 

لسع هام  نادمچ  دشابن و  دیاش  تشگرب  يارب  يرگید  دیما  ار  نارفاسم  دوش ، توالت  هیآ  هیآ  ات  دییوگب  ار  گرزب  ردپ  یبیج  نآرق 
! دریگب مارآ  اهنآ  رارق  یب  ياه  تسد  رد  هک  دییوگب  ار  سورع  داماد و 

*

* *

.دروخ یم  هرگ  مه  هب  رخآ ، ياه  هاگن  دبوک و  یم  راظتنا  نلاس  يایاوز  رب  ار  شدایرف  وگدنلب ،

.دوش یم  رت  کچوک  کچوک و  دوش و  یم  بوذ  نارفاسم  مشچ  شزاون  رد  نیمز ، دشک و  یم  رپ  رهش  زارف  زا  ینهآ ، هدنرپ 

روحم رد  هک  ییاه  هیناث  دیارگ و  یم  دیما  هب  دصقم ، هب  ندیـسر  دـیما  هب  هک  ییاه  هرهلد  تسا و  هدروخ  هرگ  هرهلد  اب  هک  اهدـنخبل 
.ددنویپب قافتا  تاظحل  هب  ات  دزیرگ  یم  تعاس  رّودم 

.تسا هدیشک  شوغآ  رد  ار  نامسآ  هنوگ  نیا  هک  دباتش  یم  دیشروخ  ترایز  هب  زین  هلفاق  نیا 

*

* *

.تسا هدرک  نت  رب  ار  دوخ  نهاریپ  نیرت  خرس  جیلخ ،

.دشک یم  هلعش  اوه  رد  دبوک و  یم  اه  هرخص  رب  ار  شدوخ  نایغط ،

.دسر یم  اه  نایغط  اه و  جوم  زارف  رب  ینهآ  هدنرپ  دبوک و  یم  لحاس  رب  ایرد 

.دنک یم  دمجنم  ایرد  ياه  گر  رد  ار  شزیخ  سح  اوه ، ندش  هکت  هکت  يادص 

.دیاشگ یم  شوپ ، خرس  ياه  هلال  يور  شوغآ  ایرد 
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يریما نیسح  / دیسرپب اه  یهام  زا 

ار ناتیاهوزرآ  نیرخآ  هک  یکچوک  خرس  نایهام  زج  سک  چیه  دش ؛ هتـسب  ناتنامـشچ  هک  ار  يا  هظحل  هرطاخ  دناد  یمن  سک  چیه 
.ار ناتیاه  هرطاخ  دیسرپ  دیاب  کچوک  خرس  یهام  زا  .دیتفگ  ناشیارب 

برغ ناولم  نیمادـک  ای  دـنتفر و  یم  روشک  نیمادـک  عفانم  گنج  هب  عافد ، یب  نارفاسم  هک  دیـسرپ  دـیاب  کـچوک  خرـس  یهاـم  زا 
نینوخ ياه  هکت  هک  ار  یکدوک  ياه  مخز  ياج  دنناد  یم  خرس  نایهام  .دنیب  یم  یگنج  يامیپاوه  ار  يربرفاسم  يامیپاوه  یشحو 

.دش رپرپ  رابکتسا  نازابرس  همکچ  ریز  هک  دیشک  ار  يا  هلال  شقن  درک و  یشاقن  ار  سراف  جیلخ  هنهپ  خرس ، ياه  هلال  نوچ  شندب 

هنامز رد  تسه  ندوب  هدازآ  زج  یهانگ  ایآ  .سب  دوب و  ندوب  یناریا  ناشهانگ  هک  ار  یناگتشک  هدرکان  هانگ  دنناد  یم  خرس  نایهام 
زج هک  يا  هنامز  رد  تسه  یگدازآ  زا  رت  گرزب  یهانگ  ایآ  دننک و  یم  مخ  دق  ییاکیرما  نازابرس  ياپ  شیپ  اه ، تلم  همه  هک  يا 

! تسین ناهج  رد  يدازآ  يدانم  عیشت ، بتکم 

هب تقو  چـیه  دـش و  اهر  اه  بآ  زارف  رب  یکدوک  تسد  زا  هک  ار  یکـسورع  يرارکت  ياـه  فرح  نیرخآ  دـنناد  یم  خرـس  ناـیهام 
.دوب هدنامن  یقاب  یتسد  ار  شبحاص  نوچ  دیسرن ، شبحاص  تسد 

.نیمز قرشم  نامدرم  هب  ار  برغ  ییادها  يدازآ  يانعم  دنناد  یم  کچوک  خرس  نایهام 

.رشب قوقح  نیغورد  نایدانم  یتاغیلبت  يوهایه  رد  دوب  ناریا  تلم  تبرغ  مایپ  امش ، نوخ 

رـشب قوقح  زا  نامیارب  ات  میراذـگ  یم  هرفـس  رـس  ار  یکچوک  یهام  دـیع ، لاس  ره  ام  دنیامـش و  تبرغ  ناروآ  مایپ  خرـس ، ناـیهام 
.دنهد یم  هیده  اهروشک  رگید  نامدرم  هب  ار  رشب  قوقح  ناشیاه  کشوم  اب  هک  ییاکیرما  ياهوان  دیوگب و 
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هبنشراهچ

ریت 1385  14

یناثلا 1427 يدامج   9

Jul.5.2006

ملق زور 

يدمحم سابع  / ملق هب  مسق 

ياه فرح  همه  .يوش  یم  کبـس  نتـشون ، اب  .یـسیونب  ار  لالقتـسا »  » ات یـسیونب ، ار  يدازآ »  » ات ینک  یم  فص  هب  ار  اه  هژاو  مامت 
رگید ياه  نابز  مامت  زا  رتهب  ار  نتـشون  نابز  .ینز  یم  شقن  ذـغاک  دـیپس  رطـس  رطـس  رب  ار  تیاه  لد  درد  .یـسیون  یم  ار  هتفگاـن 

مه ار  توکس  یتح  یسیون ؛ یم  دنلب  دنلب  ار  دایرف  .یسیون  یم  ار  يداش  هودنا و  یسیون ، یم  ار  ساپـس  یـسیون ، یم  ار  ادخ  .يدلب 
.یسیون یم  ابیز 

داب ربا و  .ینز  یم  شقن  ذغاک  تسوپ  رب  ار  تنوخ  .دندیفس  تاحفص  نیمه  وت ، کچوک  يایند  .ینک  یمن  رهق  تاملک  اب  هاگ  چیه 
.ینک یم  هصالخ  ابیز  هملک  دنچ  رد  ار  ایند  ار و  اه  یهام  ار ، ایرد  .مه  ار  كاخ  یسیون ، یم  ار  شتآ  بآ و  و 

يوب دراد ؛ درد  يوب  تیاـه  هتـشون  .مسیونب  يا  هملک  ره  زا  رتاـبیز  ار  يدازآ  نامـسآ  یبآ  يوب  اـت  منزب  اـهایرد  بآ  رد  ار  وت  دـیاب 
هظحل يوب  تسا ، هتفهن  هغـالبلا  جـهن  رد  هک  یتـبرغ  هملک  هملک  يوب  موصعم ، ناـماما  راد  هنماد  ییاـهنت  يوب  تلادـع ، يوـب  مدرم ،
ییاقـس هدـیرب  ياه  تسد  يوب  نایفوک ، يافو  یب  ياه  همان  باوج  يوب  دـش ، یم  اضما  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تبرغ  هک  يریگلد 

.تسا يراج  هیداجس  هفیحص  رطس  رطس  رد  هک  یتاجانم  يوب  دندرک ، یم  قشع  قشم  هک 

رب هک  تسا  يدیشروخ  نیرت  یقیقح  تلادع ، مسیونب  مناوت  یم  تسین ؛ هتـسب  هاگ  چیه  یگدنز ، ياهرد  هک  مسیونب  مناوت  یم  وت  اب 
نیرت نابرهم  هک  ردام »  » مسیونب مناوت  یم  .دبات  یم  خیرات  کیرات  ياه  هحفص 
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دنگوس ملق و  هب  دنگوس  نون و  هب  دنگوس  َنوُرُطْـسَی ؛ ام  ِمَلَْقلا َو  ن َو  : » ییاهدنگوس نیرت  گرزب  زا  هک  وت  هب  دنگوس  .تساه  هملک 
ار مظعا  ياه  مسا  مامت  وت  يا ، هدرک  ناهنپ  شیوخ  رد  ار  اهزار  نیرت  گرزب  وت  دـنام .» دـهاوخ  ناهنپ  دـبا  ات  هک  يا  هتـشون  حول  هب 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  كرابم  ناهد  زا  هک  یهد  یم  ار  یتاـملک  يوب  یهد ؛ یم  ار  یحو  ینتـشونان  ياـه  هظحل  يوب  وت  یناد ؛ یم 

وت رد  تیدـبا  .دـننک  یم  هیرگ  ار  اونین  هک  ییاـه  ین  يوب  یهد ، یم  ار  مشتحم  دـنب  هدزاود  يوـب  دـننک ، یم  زاورپ  یکی  یکی  هلآ ،
.تسا يراج 

هک وت  هب  مسق  يدش ! اعد  هملک  هب  هملک  ار  هیداجـس  هفحیـص  هک  وت  هب  مسق  يدرک ! هیرگ  ار  هغالبلا  جهن  رطـس  رطـس  هک  وت  هب  مسق 
! تشون مهاوخ  ار  يراگتسر  تاملک  وت ، اب  هک  وت  هب  مسق  .يدرک  قشم  ار  نآرق  تایآ  هملک  هملک  رطس و  رطس 

یجنپ هجیدخ  / هشیدنا ياه  هناش  رب  راوس 

زار ار و  هملک » ، » ناهج هنارک  یب  يدیپس  رب  تشون  راگدرورپ و  هولج  زا  تشادرب  هدرپ  شنیرفآ و  تعـسو  هب  دوشگ  نابز  ادتبا  ملق 
.دش شاف  تقلخ 

تاـیآ هاـگ ، نآ  ار و  نیمز  ...ار  نامـسآ  یتـسه »  » هحفـص رب  تشون  هک  یلزا  رداـق  ياـه  تسد  رد  دوب و  ادـخ  يارب  زاـغآ  رد  ملق 
مقر راوتسا  ار  هوک  رورس و  ناور و  ار  دور  .دیشک  ناشخرد  نامسآ ، یبآ  نودرگ  هحفص  رب  ار  هراتـس  تشاگن و  هداتـسیاار  تخرد 

زا دعب  تفرگ ؛ ناج  قشع »  » ملکت ترارح  زا  شنیرفآ و  مزب  رد  دـش  هدـحو  ملکتم  ملق ، .كاخ  یناشیپ  رب  تشون  ار  ناسنا  ملق ، .دز 
هژاو و  دوجو »  » ياه هراگن  رب  دسیونب  ار  تفرعم  هملک  هب  هملک  ات  هللا » هفیلخ  » ياه تسد  هب  درپس  تناما  هب  ار  ملق  ادـخ ، هک  دوب  نآ 

.دنک یجه  ار  تبحم  هژاو ،

هب درپس  ار  ملق  ار و  ناش  ینیمز  رفـس  مه  ياه  يدب  اه و  یبوخ  دنراگنب  هظحل  هظحل  ات  یهلا  نابتاک  ياناوت  تسد  هب  درپس  ار  ملق  و 
ياه تسد  رد  تفرگ  ناج  ملق  ایند و  هدنیآ  يارب  دسیونب  ار  یحو  نشور  ياه  هیآ  ات  ملق -  مه  تسا و  حول  مه  هک  یلع -  ناتـسد 

هب شرع  زا  .دیـسر  وت »  » و نم »  » هب لسن  هب  لسن  هک  دـش  یگرزب  ثاریم  ناتـشگنا و  يوپاکت  ناجیه و  يال  هبال  رد  دـیپت  ملق  .ناسنا 
.هملک ات  فرح  زا  شرف ،
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هب ار  نتخوس  ناوت  یم  یـسیونب ، دـنلب  .یـسیونب  ار  توکـس  یناوت  یم  یتـسین ؟ وـت » «، » وـت » رگید يریگ ، یم  تسد  هب  ار  ملق  یتـقو 
.ار یگنتلد  ار ، هفطاع  ار ، ضغب  يراگنب ؛ ار  درد  یناوت  یم  .یشکب  ریوصت 

.هشیدنا ياه  هناش  رب  راوس  تاملک ، لاّیس  نهذ  رد  اهر  يوش ؛ یم  هدنک  نیمز  زا  وت  .يرابب  ذغاک  يدیپس  رب  هژاو  هژاو  یناوت  یم 

هب یهد و  تکرح  نامرف  گنس  هب  ایشا ، هب  یشخبب  ناج  یناریمب ، ینک ، قلخ  یشاب ؛ قلاخ  یناوت  یم  يریگ ، یم  تسد  هب  هک  ار  ملق 
.نتسکش هزاجا  توکس 

تیاه هتـشون  ریگارف ! تتاملک  .دوش  یم  یناهج  وت  کچوک  يایند  تسین ؛ وت  نآ  زا  وت  يایند  رگید  يریگ ، یم  تسد  هب  هک  ار  ملق 
 . ینکشب ار  اهزرم  یناوت  یم  اه ، هظحل  تسد  هب  يراپسب  یناوت  یم  ار 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / وت زا  دوش  یم  زاغآ  قشع  و  ... 

.یهاگآ تخرد  راسخاش  رب  يوش  یم  زاغآ  وت  هک  هاگ  نآ  وت ، زا  دوش  یم  زاغآ  قشع  و  ... 

.اه یکیرات  دوب و  دتمم  یهایس 

؛ دش زاغآ  وت  زا  اه  هژاو  تاملک و  نالیس 

.دش زاغآ  یتسه  دیکچ و  وت  زا  رون  سنج  زا  یتاملک 

.دیشاپ یگدنز  ناج ، یب  لگ  بآ و  رب  دیکچ و  حور  وت  زا 

.درک باریس  ار  هنشت  ياه  كاخ  دیکچ و  ناراب  تنابز  زا 

.دناشوپ یگدنز  زبس  نهاریپ  ار  تعیبط  دیکچ و  راهب  تروضح  زا 

.شیاین بش  رد  دیکچ  تباجا  سح  وت  زا 

.دیکچ یهاگآ  وت  زا 

.يدش يراج  یتسه  هفیحص  رب  دور  دور 

.تشون همان  ادخ  يارب  تشادرب و  ار  ملق  ناوت  یم 

.تشارفا تماق  نامسآ ، راوتسا  تماق  هب  ار  اه  هوک  دروآ و  شورخ  هب  ار  اهدور  ملق ، زاجعا  اب  ناوت  یم 

هـسوب نیمز  هدـیکت  تروص  رب  ناراب ، ياه  هرطق  نماد  نماد  ات  دیـشک  يربا  هکت  رکب ، نامـسآ  شود  رب  تشادرب و  ار  ملق  ناوت  یم 
.دنزب
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.دورس دور ، دور  ار  ملق  راگدیرفآ  تشادرب و  ار  ملق  ناوت  یم 

.دروآ اج  هب  تیدوبع  تشون و  دودحمان  ار  دنوادخ  ياه  ینابرهم  ناوت  یم 

.درک یطخ  طخ  ار  اه  یهایس  تشون و  لد  هفیحص  رب  ار  اه  یبوخ  ناوت  یم 

هتسیاش تداعس  یلع  / ...تسه دسیون و  یم 

.دوب ملق  زاغآ  رد  و  دوب » هملک  زاغآ  رد  «و 

، ملق .دنک  یم  يراج  تمکح  دزیر و  یم  تفرعم  تیرـشب ، ياه  گر  رد  هک  ینوخ  اب  تسادـخ .» ات  تاقالم  هلپ  هلپ   » زاغآرـس ملق ؛
.ادخ ات  هلپ  هلپ  دربب  دوخ  اب  ار  ناسنا  ات  دور  یم  ناتشگنا ، نیب  رد  هداتسیا  نامز ، هدنپت  بلق 

هب يا  هچیرد  ملاع ، تانکمم  هب  يا  هچیرد  .دشخب  یم  رون  ار  یگدنز  خـیرات  راودا  هدیـشک ، شود  هب  ار  ینـشور  هک  یـسوناف  ملق ؛
.رت هزات  یسفن  هب  ور  هزات ، یتعسو  هب  ور  ملع ، یگدرتسگ 

تـسناوت ناسنا  دـش و  زاب  یهلا  راونا  هچیرد  لالز ، هشیمه  هچیرد  نآ  هچیرد ، نآ  هک  دوب  هنوگ  نیا  َقَلَخ ؛» يذَّلا  َکِّبَر  ِمْساـِب  ْأَْرقا  »
.قشع یگدنز ، ادخ ، دسیونب  تسناوت  ناسنا  دنک و  يراج  ملق  ياه  گر  رد  دناوخب و  ار  تمکح  نابز 

یم ملق  اهنت  اهنت و  هک  اجنآ  تتولخ ، جـنک  رد  یتح  ندوب ، .اه  یکیرات  اه و  تلاـهج  زا  يرود  اـه ؛ یناوتاـن  راـصح  نتـشادرب  ملق ؛
.دسیونب دشاب و  دناوت  یم  دنزب ، فرح  دشاب و  دناوت 

.تسه دسیون و  یم  دشک ، یم  شقن  یگدنز  زا  يا  هکت  كاخ ، نیا  ياجک  ره  رد  اجنیا 

يریما نیسح  !/ سیونب وت  ...میوگ  یم  نم 

هک يروط  نامه  یـشکب ، راک  زا  تسد  دهاوخ  یمن  یناخرچب ، رـس  دهاوخ  یمن  ارم ! هد  ارف  شوگ  وت  دهد ؛ یمن  شوگ  سک  چیه 
؛ سیونب وت  میرگ ، یم  نم  ما ! یگتسخ  تقو  مدمه  يا  ملق ، يا  هدب ! شوگ  یسیون  یم 
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! سیونب وت  میوگ ، یم  نم  سیونب ؛ وت  ملان  یم  نم 

يارب دنز  یم  کل  ملد  دشاب ، رجحت  نتفگ  قشع  زا  یتقو  .دنک  یم  نابایب  سوه  رـس ، ددنب ، یم  یگدازآ  رب  هار  ینادان ، نان و  یتقو 
.هیرگ بش و  هاچ و 

ییاه ضغب  زا  سیونب  وت  میوگ ، یم  نم  .زین  شراـهظا  ناوت  تسین و  شنتفگ  يور  هک  رـشب  ياـهدرد  زا  سیونب  وت  میوگ ، یم  نم 
.دندش مگ  میتی  ناکدوک  قه  قه  يال  هبال  رد  دندیکرت و  ندوشگ ، بل  زا  شیپ  هک 

لیدنق هزغ ، ناگراوآ  يولگ  قمع  رد  تفرگن و  ار  تسینویهص  نازابرـس  نماد  تقو  چیه  هک  ییاه  هآ  زا  سیونب  وت  میوگ ، یم  نم 
.تسب

هناسر تاغیلبت  يوهایه  رد  رامعتـسا ، یتقو  دوش ، یم  ناجیه  دوویلاه ، ياهامنیـس  هدرپ  سپ  رد  ملظ  یتقو  ناـهج ، زا  میوگ  یم  نم 
.ینزب مد  تقیقح  زا  یناوت  یم  وت  طقف  .دریگ  یم  مان  يدازآ  اه ،

زا سیونب  .نادنمـشناد  ملق  تسا و  ناملاع  ملع  ورگ  رد  لطاب  قح و  یناهج  هزرابم  هک  نک  داهج  مزع  یناـملاع ! حالـس  هک  ملق  يا 
.دیآرد هب  یهاگآان  باجح  تشپ  زا  هک  هاگ  نآ  تقیقح ،

رب نیون  رامعتسا  هک  هاگ  نآ  تفرگ و  ندیگنل  یهاگآ  بکرم  ياپ  دناوخب ، ات  دنیبب  دونشب ؛ ات  دنیبب  داد  حیجرت  رشب  هک  نامز  نآ  زا 
.دش ندمتم  ناهج  ساسا  تلفغ  تفای ، طلست  ریوصت ، هصرع 

قیرط ندـناوخ ، هک  يا ، هشیدـنا  ناـگرزب  مدـمه  هک  میوگ  یم  وت  اـب  .دروخ  مسق  نینچ  دـنوادخ  هک  مروخ  یم  مسق  وت  هب  ملق ! يا 
.ملع تاکز  نتشون ، تسا و  یهاگآ 

.ینارون نشور و  هدنیآ ، تسا و  نازیرگ  لهج  یتسه ، وت  ات  هک  نایاناد  مدمه  يا  ملق ، يا  داب  تدورد 

نابز شوخ  هیطع  / سیونب

...سیونب ملق 

! یتسب نم  ناتسد  اب  هک  يدهع  رب  دنگوس  ار  وت 

! یتسه انشآ  نآ  اب  هک  ینامیپ  قاثیم و  رب  دنگوس  ار  وت 

.روآرب يروش  ...نک  دایرف  ار  درد  ثیدح 

! دیشروخ لگ  نوچ  فکشب  ار و  رتفد  ناج  نک  رپ  سیونب و  ملق 

! سیونب ملق 
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! ار مدرم  درد  مخز و  سیونب  ملق ،
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يدمحم همطاف  / یهاگآ هنشت 

.وت ینام  یم 

.دش يراج  اه  نابز  رب  َنوُرُطْسَی » ام  ِمَلَْقلا َو  ن َو   » هک ینامز  زا  وت  ینام  یم 

.تسین انام  وت  یب  خیرات ،

.ار قشع  بان  ياه  هظحل  مسیون  یم  وت  اب 

«. ادهشلا ءامد  نم  لضفا  ءاملعلا  دادم   » هک مسیون  یم  وت  اب 

.دش زادنا  نینط  شرع ، رد  تمان  هک  ینامز  نآ  زا  مسیون  یم  وت  اب 

.دنیوج یم  وت  مان  زا  ار  قشع  يادص  زورما  ناتسرپادخ  هک  ارچ  مسیون ؛ یم  وت  اب 

.دوش کح  یتسه  هفیحص  رد  قیاقح  ات  مسیون  یم  وت  اب 

.ار قیاقح  دهد  یم  یلجت  وت  نوزوم  تاکرح 

.دنک یم  ریثکت  ار  نآ  هشیمه  زا  رت  نشور  یهلا ، ناشوج  همشچ  نیا  یهاگآ و  هنشت  تسا ؛ هنشت  رشب ،

یمیظعلادبع همطاف  / تیاسر يادص  اب 

! ملق يا  ار ، تیاناوت  ياه  تسد  میاتس  یم  هژاو  هژاو 

.یخیرات ياه  هشیدنا  روآ  مایپ  وت  تسیاب ! راوتسا 

.تساهدرد دایرف  تتوکس ، هک  نکشب ؛ ار  تتوکس 

.ار شیاهتنا  یب  تمظع  یناشکب  ریوصت  هب  هک  ار  ناربمایپ  زاجعا  هوکش  وت  رد  دیمد  ادخ 

.یناسرب ناهج  شوگ  هب  ار  شدولآدرد  ياه  ضغب  هتفگن و  ياه  فرح  تیاسر  يادص  ات 

! ار نادرم  گرزب  ياه  يریلد  يدرک  تبث  هظحل  هب  هظحل  هک  خیرات  ياه  ینیرفآ  هسامح  ساکعنا  يا 

.تسا هتفرگ  نایرج  وت  زا  نیمز ، مدرم  ياه  هشیدنا  هک  نامز  نادواج  تقیقح  يا 
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! ملق يا 

! راوتسا هشیمه  تتماق 

.تساه هشیدنا  تلاصا  زور  نیرت  گرزب  هک  تزور  داب  كرابم 

! تساهزور نیرتابیز  هک  تزور  داب  كرابم 

يریشمش هللا  حور  / مسیونب راذگب 

.دشک یم  هنحص  هب  ار  راگدنام  طوطخ  هنهپ ، نیا  يدیفس  رب  وت  صقر 

.یضایر ناحتما  ياه  همیرج  دعب ، اه  لاس  متشون و  یم  رارکت  قشم  وت  اب  اه ، لاس 

.دنک یم  روطخ  رکف  زا  هچنآ  ره  دعب  اه  لاس  تفگ و  یم  ملد  هچنآ  ره  دعب ، اه  لاس 

.يا هدناشک  اهراوید  یهاگ  اهذغاک و  يور  هب  ار  ما  ینورد  مطالت  هرامه  يا و  هدوب  هراومه  هنهپ  نیا  رد  وت 

.يا هتسیرگ  ار  يرایسب  هچ  يا و  هدنادنخ  نم  اب  هک  ار  ینارگید  رایسب  هچو  يا  هدرک  میاوسر  هک  اهراب  هچ  هنحص  نیا  رد  وت 

.دوش یم  مامت  اهذغاک  يور  هب  دیاش  دنز و  یم  هناوج  وت  اب  منوخ  نایرش  هک  مسیون ؛ یم  وت  اب  مه  زاب  هک  منک  یمن  عمط 

.موش یمن  ریس  طوطخ  نیا  بیشن  زارف و  زا  هچرگا  منک ؛ یمن  عمط 

.تمسیونب رگید  راب  راذگب  طقف  ...تسین  راک  رد  یعمط 
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هبنشکی

ریت 1385  18

یناثلا 1427 يدامج   13

Jul.9.2006

نینبلا ما  ترضح  تافو 

يدمحم سابع  !/ البرک ردام  ظفاحادخ ،

رتمک رد  هک  ینارـسپ  ردام  وت  .يرب  یم  دوخ  اب  ار  درد  ییایند  .دـشکب  شود  هب  ار  تنتفر  مغ  كاخ ، ات  يور  یم  يور ؛ یم  هنابیرغ 
هناقـشاع زاغآ  وت  .دهد  یم  ار  نینـسح  يوب  تیاه ، تسد  .دوب  بنیز  ییاهنت  ياهزور  هاگباوخ  تناماد ، .دندش  هدنرپ  زور ، کی  زا 

.دنرب یم  افش  يارب  ار  تکاخ  اهرتوبک  .تسا  هدش  ناقشاع  هاگمدق  تدقرم ، كاخ  .يا  هدوب  هناردام  ياهزور  نیرت 

تا ییاهنت  ياهزور  کشا  دشاب !؟ هدیزرلن  شیوناز  ینآ  غاد ، همه  نیا  راب  ریز  هک  مریگب  غارـس  مناوت  یم  ار  ینز  مادـک  وت ، زا  ریغ 
ار مالسلا  هیلع  نیسح  هنشت  ياه  بل  يوب  دهدب ، جیاوحلا  باب  يوب  هکنآ  زا  شیب 

راهچ ییایند ! مهدراهچ  بش  هام  نیرتابیز  ردام  وت  .مشاه  ینب  رمق  هدیرب  ياه  تسد  يوب  بنیز ، تراسا  يرارق  یب  يوب  دهد ؛ یم 
ار هچوک  يداتسرف و  هاگنابرق  هب  ار  تیاه  لیعامسا  .يا  هدمآ  نوریب  ناحتما  زا  دنلبرس  هک  ینامداش  وت  دنا و  هدرک  ینابرق  ار  ترسپ 

هدرک تبات  ، هتفر رفـس  ناوراک  تشگزاب  هروشلد  .دش  ناشهار  هقردـب  تیاه  هآ  يدرک و  یـشاپ  بآ  ناشرـس  تشپ  تیاه  کشا  اب 
منبـش اب  ار  وت  مان  اه  هچنغ  مامت  .دندز  هفوکـش  ار  وت  ياه  سفن  رطع  رطعم ، ياه  لگ  دیپت و  تا  يرارق  یب  ياه  هیناث  رد  قشع  .دوب 

.دنتشون ناشیاه  گربلگ  رب 
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لزا ياه  غاب  رد  ار  وت  ادخ  مناد  یمن  .ییاه  هتـشرف  زا  رت  کیدزن  تشهب  هب  مناد  یم  یلو  دـیرفآ ؛ اجک  یک و  ار  وت  ادـخ  مناد  یمن 
؟ تشهب یتشهبیدرا  ياهزور  ای  دیرفآ 

شومارف ار  هودـنا  اه  هناخ  دـنتفرگ و  یتسود  يوب  اه  تسد  .دندیـشخرد  باـتفآ  هیبش  اـه ، جـنران  دـندش و  يداـش  زیربل  وت  دـنخبل 
نازخ راهب ، دش و  مدق  مه  ینابرهم  اب  قشع ، دز و  دنخبل  رگید  راب  کی  یگدنز  یتشاذگ ، یلع  کچوک  هناخ  هب  مدق  یتقو  .دندرک 

.درپس رذگهر  ياهداب  تسد  هب  ار  هچغاب 

.دنیرگب بل  هنشت  ياه  تشد  رب  ار  وت  يروبص  دای  ات  دندرب  تاغوس  اهربا  يارب  ار  ایرد  اه ، یهام 

.دنا هتسیرگ  هنشت  بل  لاس  ياه  لاس  وت  مرش  زا  اه  بآ  مامت  .دنناد  یم  اه  تخرد  مامت  ار  وت  دنلب  مان 

اه یهام  دندرک و  هیرگ  اه  ناراب  مامت  ار  تنتفر  يادص  .دنزب  جوم  اهایرد  هظحل  هظحل  رد  تدای  ات  دندرک  اه  بآ  هنیآ  ار  وت  هودنا 
.دندیرپ باوخ  زا  اه  تخرد  دندش و  رپرپ  تنتفر  هودنا  زا  خرس ، ياه  لگ  دندناوخ و  هیثرم 

یظفاحادخ مارآ  ایند ، اب  وت  دندرک و  قه  قه  یناماس » نامع   » ياون اب  اهداب  دندز و  هرگ  تنتفر  هب  ار  مشتحم  دـنب  هدزاود  اهوتـسرپ ،
مالـس تنادیهـش  هب  قافتا ، زا  یناهگان  رد  يدرک و  یظفاحادخ  یگنتلد  يرود و  ياهزور  اب  يدرک ، یظفاحادـخ  هودـنا  اب  يدرک ؛

.يداد مالس  ادخ  هب  يداد ، مالس  تتسد  زا  رود  نازیزع  هب  یتفگ ،

.يدرک یظفاحادخ  دندوب ، نایاپ  یب  ياه  ییابیز  هک  تیاهدنخبل  اب  دندرک ؛ یظفاحادخ  وت  اب  اه  هنیآ  مامت 

! گرزب ياه  مخز  ردام  يا  ظفاحادخ 

! ....يا ظفاحادخ  ریسا ! ناوراک  ردام  يا  ظفاحادخ  البرک ! ردام  يا  ظفاحادخ 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / تّیلالز یناوارف 

! الوم رسمه  هسامح ، نادنزرف  ردام  بالک ،» ینب   » هفیاط ریظن  یب  نزریش  تبالص ، يادص  ظفاحادخ 

! تا يرابدرب  شیپ  ام  هوبنا  ياهدرد  دـنریقح  ردـقچ  یتسه و  شیپ  ماگ  دـنچ  یتسه  زا  وت  دـنا ! هتفگ  وت  زا  ردـقچ  ام  ياـه  باـتک 
یم روش  ـالبرک  رد  وت ، تداـشر  ياـه  هداز  .دوب  نیریـش  وـت  يارب  زیچ  همه  دـندمآ و  یم  اـه  هثداـح  هک  تسه  ناـشدای  اـه  میوـقت 
وناز هب  ار  هوک  نیرتدـنمناوت  اـت  يدوب  هداتـسیا  راوتـسا  ـالبرپ ، ياـه  هعقاو  تمـس  هب  ور  وت  اـما  دـندیطلغ ؛ یم  نوـخ  رد  دـندیرفآ و 

.يروآرد

مرگلد دیـشروخ ، .دنیارـس  یم  ار  وت  ینمادکاپ ، رون و  ياه  هراتـس  .دناوت  تیلالز  یناوارف  زا  ییاه  هشوگ  اهراشبآ  وناب ؟ میوگب  هچ 
.تسوت هشیمه  عولط  زا 
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.رکب ياه  تعاجش  همه  نیا  زا  داب  نشور  خیرات  ياه  مشچ  .دنروخ  یم  هطبغ  كاپ ، ياه  هنیآ  تمان ، یگنادواج  هب 

.تفرگ یم  اوأم  الوم  هناخ  رد  دیاب  يدنلب  حور  نینچ  يرآ !

! يریذپ تیالو  بدا و  يوگلا  يا  ظفاحادخ ،

سک ره  روعـش  روخارف  هب  یبوخ ، هچ  ره  قشع و  زا  یهاگـشیامن  ات  تسا  یفاک  نیا  دنـسانش و  یم  مشاه  ینب  رمق  رداـم  ار  وت  همه 
.دوش اپرب 

.يا هدیشخرد  شوخ  زین  هفطاع  ياه  باق  رد  تا ، يروالد  مامت  اب  هک  يدوب  رگید  يا  همطاف  اما  وت 

.تسا نینبلا » ما   » نم مان  یتفگ  هک  دجنگ  یم  ام  دودحم  يایند  رد  وت  میظع  تفرعم  هنوگچ  و  ... 

کشا غارچ 

« لد ْنیرفآروش   » دوش ادیپ  اجک 

لد نید ، ياپ  دزیر  سابع  نوچ  هک 

زورفارب بشما  ار  کشا  غارچ 

! لد نینبلا ،» ما   » شردام دای  هب 

ینارون قشع  اب 

دوب نیمز  رد  تماقتسا  دامن 

دوب نیجع  ینارون  قشع  اب  شلد 

دش یمن  انعم  مغ ، ياه  تلیضف 

دوب نینبلا » ما   » زا یلاخ  بل  رگا 

يداب تهزن  / مالسلااهیلع همطاف  قشع  تیاهن  یب  ات  زاورپ 

! ریگب ار  مناتسد  زیخرب و 

میاه تسد  هک  یتاربعلا  لیتق  نامه  ناراب ؛ ماما  ترایز  هب  مورب ، تشهب  رد  همطاف  يارقلاراد  ات  وت ، تسد  رد  تسد  اـت  ما  هدـمآ  نم 
.دربن بآ  ار  شکشم  دتفین و  نیمز  رب  شملع  ات  مدرپس  اهریشمش  هب  ار 
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یمن هبعش  هس  ریت  هب  كانـشطع  يولگ  مالـسلا  هیلع  رغـصا  یلع  هنرگو ، تارف ؛ بآ  هب  هن  اما  تسا ؛ كانمن  مناتـسد  ردام ! نک  هاگن 
.تسشن یمن  نوخ  هب  شا  هدروخ  كرت  بل  هیقر ، درپس و 

.هدنام یقاب  مناتسد  رب  زونه  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یضترم  یلع  مردپ  کشا  هب  هتشغآ  هسوب  ياج  نیا 

.مشاب شا  همطاف  رسپ  راد  باکر  ات  تخومآ  یم  ریشمش  قشم  ارم  یتقو  شناتسد ، تشاد  ییامرگ  هچ  .دوب  هّللادی  هک  یتسار  هب 

! ریگب ار  مناتسد  ردام و  ایب 

بنیز ندش  راوس  يارب  ای  مدرک ، دنلب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ملع  ای  اه  تسد  نیا  اب  مرمع ، مامت  رد  هکنیا  هن  رگم  یساره ! یم  هچ  زا 
هیلع رغصا  یلع  ناهد  رب  بآ  هرطق  هرطق  ای  مدز ، هناش  مالـسلااهیلع  هیقر  سای  زا  رپ  ياهوم  ای  متفرگ  باکر  بکرم ، رب  مالـسلااهیلع 

؟ ...و مدرک  كاپ  میالوم  هرهچ  زا  مغ  تبرغ و  رابغ  ای  متخیرمالسلا ،

هیلع نیـسح  زا  عافد  رد  ات  دنامن  یقاب  میاه  تسد  متفر و  همقلع  هب  مدز و  البرک  ناکدوک  شطع  يایرد  هب  لد  هکنیا  زا  دنکن  ردام !
؟ يا هدرپس  مغ  يامغی  هب  لد  دگنجن ، دنزب و  ریشمشمالسلا 

! دندز یم  رپرپ  بآ ، شطع  باتفآ و  شتآ  موجه  رد  هنوگچ  هک  يا  هدیدن  ار  سای  ياه  هچنغ  نآ  هک  وت  اما 

، میومع مساـبع ، نم  هکنیا  هب  دـسرب  هچ  مداـتفا ، یم  هزرل  هب  هدروـخ  كرت  هتخوـس و  ياـه  بل  نآ  لـباقم  رد  مدوـب ، هوـک  رگا  نم 
 . ...و مردارب 

.دندوب هدیرب  شطع  اب  ارم  تایح  فان  ریدقت ، يادتبا  زا  ردام ! هن 

.مدیرپ یم  باوخ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  یگنشت  زا  اه  بش  مدوب و  كدوک  يدهاش ، دوخ  هک  وت 

! ریگب ار  مناتسد  زیخرب و  الاح 

؟ تسا هدش  مطالتم  یتفگش  تریح و  هب  نینچ  نیا  تنامشچ  يایرد  ور  هچ  زا 

؟ يا هدینش  رگید  ییاج  رد  ار  میاه  تسد  بیرغ  رطع  زین  نیا  زا  شیپ 

مدـق نآ  رد  شا  يزینک  يارب  وت  تسا و  كربتم  مالـسلااهیلع  همطاف  مان  هب  هک  هنیدـم  رد  هتخوس  مین  هناخ  ناـمه  راـنک  هشوگ و  رد 
.یتشاذگ

كاخ رب  مدق  مالسلا  هیلع  منیسح  ردام  ات  درک  نهپ  ارهز  هاگن  ياپ  ریز  هب  ار  دوخ  مالسلااهیلع ، همطاف  يوب  هب  رطعم  ياه  تسد  نیا 
! البرک هتسکش  لد  نامهیم  يارب  دندوب  یبوخ  نابزیم  هچ  ترسپ  ياه  تسد  نیبب  .دراذگن  همقلع 
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! راپسب میاه  تسد  هب  ار  تیاه  تسد  رگید  سپ 

! ردام سرتن 

.تسا هدیشخب  نم  هب  میاه  تسد  ياج  هب  دنوادخ  هک  تسا  ییاه  لاب  ینیب ، یم  هک  ار  اهنیا 

.مینک زاورپ  مالسلااهیلع  همطاف  قشع  تیاهن  یب  ات  نک  اهر  ملاب  رپ و  رد  تسد 

یجنپ هجیدخ  / هودنا نیشن  تبرغ 

.تسوت یگشیمه  ياه  هلان  نازحالا  تیب  عیقب ، اجنیا  .منک  یم  هیوم  ار  وت  هودنا  عیقب ، راوید  هب  رس 

مغ كاخ ، نیا  یگنتلد  تبرغ  زا  زونه  وناب ! منک  یم  سح  ار  تا  يرارق  یب  نم  .تسا  هتخیمآ  مه  رد  عیقب  كاخ  اب  وت  ياه  کـشا 
.اقس ياه  تسد  يارب  وت ، ياپ  هب  اپ  دناوخ  یم  همان  تبیصم  ایند ، .دیآ  یم  وت  يانشآ  ياه  هیوم 

! مسجم هودنا  يا 

؟ تسا هتخومآ  بدا  وت ، تلیضف  ناماد  رب  رس  هک  راگزور  دروایب  بات  ار  تندوبن  هنوگچ 

.تسا هدرک  هطاحا  ار  تنوماریپ  ياوه  هدیشک و  دق  وت  زا  بیرغ  یشمارآ  يا و  هتفرگ  مارآ  عیقب ، تبرغ  هیشاح  رد 

یم یسک  هچ  دزاس ؟ دنخبل  ياه  هفوکش  نامهم  ار  یلع  هناخ  توکس  وت ، زج  تسناوت  یم  یسک  هچ  همطاف ! هودنا  نیـشن  تبرغ  يا 
مالـسلااهیلع بنیز  ياهدرد  مرحم  تسناوت  یم  یـسک  هچ  دـنارتسگب ؟ همطاف  نادـنزرف  رـس  رب  ار  شا  یناـبرهم  رتچ  وت  زج  تسناوت 

؟ دیادزب ار  شا  يردام  یب  ياه  کشا  دشاب و 

هنیآ رد  مالـسلا  هیلع  نینـسح  ات  یـشخب ، موادـت  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  ینابرهم  ات  يدـش  باختنا  وت  قیاقد ، نیرت  ناـهگان  رد  وناـب !
.دننیشنب اشامت  هب  ار  ردام  وت  نامشچ  تباجن 

! نتسیرگ يارب  تا  هناردام  شوغآ  تسا  یبوخ  هاگهانپ  هچ 

.نم ياه  جنر  هب  يراپس  یم  شوگ  هناردام  هداس و  هچ 

! وناب تسا  گرزب  تمان  ردقچ 
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! دنامن مامتان  البرک  ات  يدز  هجض  ار  اروشاع  هودنا  نزح و  هنیدم  رد  هنیدم  غاد ! راهچ  ردام  يا 

.هتشگ باریس  وت  دوجو  کشم  زا  هک  تسین  بیجع  تسا  يرادافو  بدا و  راگدرورپ  سابع ، رگا  بدالا !» ما  »

! مشاه ینب  هودنا  تبرغ و  يراج  هشیمه  هیثرم  يا  اه ، تلیضف  ردام 

دوب هدروآ  ناج  هب  ار  ایرد  تفه  تیاه  کشا  »

«(1) دنتشاد روشک  تفه  نانز  ار  تیاه  هلان 

هناخ هک  نامب  .تا  هناردام  روضح  دـشاب  مهرم  ار  بنیز  هدـید  غاد  لد  هک  نامب  .همطاف  ناکدوک  زا  ریگم  ار  تهاگن  ینابرهم  هیاس 
.تسا روک  توس و  وت  روضح  یب  یلع 

دیزو الوم  هناخ  نایم  رد  تیاه  تسد  »

دنتشاد ردام  راگنا  همطاف  ناکدوک 

اونین رارق  یب  ياه  هناورپ  ردام 

(2)« دنتشاد رپ  رگا  دندوب  تا  هناورپ  اه  گنس 

هتسیاش تداعس  یلع  / هنیدم رادغاد  ردام 

! ربص رب  مالس 

! نینبلا ما  تماقتسا  رب  مالس 

زاب اما  تخیر ؛ ورف  شتماق  نوتـس  راهچ  هک  يردام  درک ، البرک  میدـقت  یتشاد  مشچ  چـیه  یب  ار  شهام  صرق  راـهچ  هک  ینامـسآ 
! داد ساکعنا  هنیدم  رد  ار  البرک  كاوژپ  داتسیا و 

رداـم تماقتـسا ،»  » و ربـص »  » رداـم يراداـفو ،»  » رداـم نینبلا » ما  ، » هتـشاذگ نآ  رب  ار  شا  ینیمز  مدـق  نیرخآ  هکنیا  تسا و  عیقب  نیا 
رب رس  مالسلا  هیلع  نیسح  ات  دوب  همطاف  نماد  همادا  هک  ینماد  هام ،» صرق  راهچ  »

زا ار  تشذگ  ار و  يرادافو  البرک ، ناگنـشت  يومع  ات  دنک ، هیوم  نآ  رد  ار  شیاه  هصغ  هغدـغد ، چـیه  یب  بنیز ، ات  دراذـگب ، نآ 
.دزومایب نآ 

هنیدم ياه  هچوک  رد  ار  البرک  .دورـس  هرجنپ  رد  هرجنپ  هنیدم ، رد  ار  البرک  داتـسیا و  داتـسیا ؛ اما  دوب ، هنیدم  رادغاد  ردام  نینبلا ، ما 
.دوب البرک  غاد  نیرتانشآ  شیاه ، تسد  .درک  يراج 
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، دش مگ  هنیدم  رد  يربق  هک  مه  زور  نآ  .دزیر  یم  کشا  دـشک و  یم  نماد  رد  ار  رگید  یمتام  عیقب ، دـنک و  یم  هیوم  هنیدـم  الاح 
.تخیر یم  کشا  عیقب 

.هراپ هراپ  هام  راهچ  دنشخرد ؛ یم  شنامسآ  رد  لماک  هام  راهچ  دزیر و  یم  کشا  عیقب ،

هدازربکا ریما  / کشا لگ 

رب ار  شیاه  هراتس  نامسآ ، .دنک  یم  یبات  یب  مه  گنـس  مشچ  رد  کشا ، .تسا  هدرک  هنخر  نامز  هاگولگ  رد  روآ  ناقفخ  یـضغب 
شیپ وت  توبات  ياپ  هباپ  هک  تسا  توکـس  اهنت  ...درادن  ندروآرب  رـس  تئرج  يا  هرجنح  چیه  زا  ییادص  چـیه  .تسا  هتخیر  كاخ 
يارب رداـم ، گرم  ربـخ  تسا ؛ هدرکن  ربـخ  سک  چـیه  ار  تنارـسپ  .تسا  هدوـشگ  نخـس  هب  بل  هـک  تـسا  کـشا  اـهنت  دور و  یم 
.دوب هدش  گرزب  شناوناز  رب  هام  دوب و  هتخادرپ  وپاکت  هب  نامـسآ  شناماد  رد  هک  يردام  تسا ؛ راوگان  شنارـسپ  يارب  شنادنزرف ،

....تنارسپ هکنآ  یب  دنراپس ؛ یم  كاخ  تسد  هب  ار  ترکیپ  ...دراد  یمرب  ماگ  مارآ  مارآ  ربق ، رانک  ات  تتوبات 

يدرک عمج  ار  تدنزرف  راهچ  .يدرک  یم  ناشالبرک  یهار  هک  نامز  نامه  يدوب ؛ هداد  اهنآ  هب  یـسک  ره  زا  رتدوز  وت  دوخ  ار  ربخ 
یهاوخ هاگن  تا  هنیس  رد  ار  ناشغاد  هظحل  نیرخآ  ات  هک  یتفگن  اهنآ  هب  یلو  دیتسه ؛ همطاف  رسپ  گرم  شیپ  امش  همه  هک  یتفگ  و 

.ینک هوکش  يروآرب و  مد  هکنآ  یب  تشاد ؛

! تفرعم نارک  یب  يایرد  یتسه و  بدا  ردام  وت 

....وت دوخ  دندوب و  تیب  لها  نامداخ  وت ، نادنزرف  .یتسه  ساسحا  ردام  یتسه ، بآ  ردام  وت 

بنیز هب  .یتشاذـگ  مدـق  یلع  هناخ  هب  سورع ، هزات  ناونع  هب  هک  يزور  ناـمه  متـسه ؛ همطاـف  نادـنزرف  زینک  نم  هک  یتفگ  تدوخ 
یب تبرغ  نیا  رد  تسین  سک  چیه  دنراپـس ، یم  كاخ  تسد  هب  ار  ترکیپ  هک  الاح  ...ما و  هدـمآ  امـش  يزینک  يارب  نم  هک  یتفگ 

.دراک یم  کشا  لگ  ترازم  كاخ  رب  مارآ  مارآ  هک  توکس  زا  ریغ  دزیرب ؛ یکشا  ترازم  رب  هک  اهتنا 
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يداب تهزن  / ناوغرا زامن  کیدزن 

؟ مرب یمن  دای  زا  ارچ 

.دنراد دوخ  اب  ار  وت  یگنشت  يادص  هتسکشرس  ياه  هزوک  مامت  دکچ ، یم  نوخ  هراتس  مشچ  هراپ و  کشم  زا  یتقو 

؟ مرب یمن  دای  زا  ارچ 

.تسا ربنع  گنر  رپرپ و  سای  يوب  زا  رپ  مناماد 

.مزیر یم  وت  هتسکش  مَلَع  ياپ  یبآ  هلایپ  بورغ ، زا  شیپ  هشیمه  تسا : يداع  وت  زا  دعب 

؟ مرب یمن  دای  زا  ارچ 

؛ ما هدمآ  هنارت  مخز  هنایزات و  هنارک  زا  نم 

.هلاس هس  غاد  هلالآ و  رطع  زا  رارق  یب 

؟ ار هدیرپ  گنر  کچوک  ياه  یقزار  هدیرب و  لاب  ناگ  هچب  رتوبک  مرب  یمن  دای  زا  ارچ 

! زیوایب باتفآ  هنهرب  غیت  رب  ار و  هتخوس  ياهرجعم  نیا  ریگب 

؟ تسا هلصاف  ردقچ  تهاگن  بورغ  رطع  هب  ندش  کیدزن  يارب 

! مرسپ هام 

! دینک متعافش  دیشروخ  ردام  دزن  ناوغرا ، زامن  کیدزن  ای  بش  نتسکش  زا  شیپ  طقف  مهاوخ ؛ یمن  يزیچ 

يریشمش هللا  حور  / نارسپ ردام 

.منینبلا ما  نم  دـییوگن ؛ همطاف  ارم  هک  یتفگ  يدـمآ و  .منک  رپ  ناـتیارب  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  ياـج  ما  هدـماین  هک  یتفگ  يدـمآ و 
هب يدمآ و  .دنیاینرد  ياپ  زا  مغ  غاد  زا  مالـسلا  هیلع  نینـسح  ات  يدـمآ  .ییادزب  مالـسلااهیلع  بنیز  تروص  زا  مغ  رابغ  هک  يدـمآ 

تداع وت  هب  رتشیب  همه  تشذگ ، یم  هچ  ره  يدمآ ! شوخ  مغ  هناخ 
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وت هک  یتفگ  یم  تدوخ  .دننز  یم  ادص  نینبلا  ما  ار  وت  مه  تنارـسپ  .يداد  یم  هلاوح  همطاف  نادـنزرف  هب  ار  تنارـسپ  دـندرک و  یم 
ار مالسلااهیلع  بنیز  لاح  وت  دندروآ و  تیارب  البرک  ياغوغ  زا  سپ  ار  ناش  هدیرب  ياهرس  دعب ، اه  لاس  هک  ینارسپ  ینارـسپ ، ردام 

.ار مالسلا  هیلع  نیسح  شردارب  لاح  يدیسرپ و 

دوخ ياه  کشا  دنچ  ره  ینک ؛ ناهنپ  ار  مغ  نیا  یناوت  یمن  وت  تسا ؛ نیگنـس  دهدب  تسد  زا  ار  شنارـسپ  اهنت  هک  يردام  مغ  وناب !
! ینامن رگید  تسا  رتهب  سپ  .هلیبق  نانز  زا  ینک  ناهنپ  ار 

هدازربکا ریما  / ایرد ردام 

شاتسد هب  نراپسب  ُهوک  ُكاخ  هنیس  ننک  یم 

« شادرف  » يراگنا هدش  مگ  هرات  يربا و  نومسآ 

؛ سایند ياه  مغ  همه  روبص  گنس  هک  یهوک 

! سایرد ردام  هک  یهوک  هشار  هب  رس  ِدور  یچ  ره 

تبیصم زا  یّلت  ریز  ندرک  نفد  ُهوک  هتخس 

تحار هام »  » هدیباوخ یم  شوناز  ور  ابش  هک  یهوک 

ندیشک نوخ  كاخ و  يوت  يزور  هی  اما  ُشهام 

ندیچ ُشابش -  یتسه  هراتس -  ات  هس  نوا  زا  دعب 

هشیش گنس و  نیع  هراد  ُغاد  ات  راهچ  هک  یهوک 

هشیمه هتسب  بل  اما  هنوشف  شیتآ  هک  یهوک 

سایرد ردام  هک  یهوک  كاخ  يور  هدیباوخ  الاح 

مالسلا هیلع  سابع  ردام  نت  ور  مورآ  مورآ  نزیر  یم  كاخ 
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هبنش هس 

ریت 1385  20

یناثلا 1427 يدامج   15

Jul.11.2006

لمج گنج  عوقو 

یجنپ هجیدخ  / خزود هار 

، تنایخ ات  دمآ  نوریب  ریبز  هحلط و  نیتسآ  زا  ناطیـش  تسد  راب ، نیا  .درک  یمن  اهر  ار  ناشنادـجو  نماد  يا  هظحل  تفالخ ، هسوسو 
.دیامیپب خزود  هار  يوم ، خرس  رتش  رب  راوس  نایصع ، قافن و  دشاب و  تفالخ  ياه  هچوک  نکاس 

راـسفا دـندروآ و  مهارف  یهاپـس  دـندرک و  ملع  ار  ینوخ  ینهاریپ  ناـمثع  یهاوخ  نوخ  دـصق  هب  هفیلخ ، نوخ  هب  هدولآ  ياـه  تسد 
.دندوب هتخیر  نیمز  رب  دوخ  هک  دندوب  ینوخ  بلاط  دندرپس ؛ ریبز  هحلط و  ناتسد  هب  ار  ناشیاه  سوه 

یلع تسا و  یلع  اب  قح  : » دومرف ربمایپ  هک  یسک  ربارب  رد  دندرک  ملع  دق  .تساخرب  يوم  خرس  يرتش  يولگ  زا  ناطیش  هرعن  راب  نیا 
«. تسا قح  اب 

.دوش ربهار  ار  تنایخ  قافن و  ات  هتشارفارب  دق  هک  تسا  يرماس  هلاسوگ  ایوگ  دروخ ؛ یم  قرو  خیرات 

، راقفلاوذ .دـنوش  هدـنکارپ  لطاب  رکـشل  ات  درک  یپ  ار  رتش  دـیاب  .دـیاشگب  ار  برع  لفاغت  روک  هرگ  تسناوتن  مه  ربمایپ  هدـعو  یتح 
یضوح ناتیارب  هک  : » مشخ زا  دشورخ  یم  راقفلاوذ ، .دنار  یم  نامرف 
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ییاراوگ بآ  تشگ و  دیهاوخنرب  باریس  ضوح  نآ  بآ  زا  زگره  تسا و  هدیشک  دوخ  یلع  ار  نآ  بآ  هک  تخاس  دهاوخ  مهارف 
(1)« دیماشآ دیهاوخن  نآ  زا 

.دندیشک ریشمش  زاب  دنتسناد و  یم  موق ! نیا  دنا  هداد  تجاجل  تسد  هب  ار  دوخ  لوقع  راسفا  هک  سوسفا 

هنشت هک  سوسفا  .هزین  رـس  رب  دوش  یم  ییاه  هراپ  نآرق  هاگ  دنک ، یم  ملع  دق  نامثع  ینوخ  نهاریپ  تأیه  رد  هاگ  ررکم ؛ ياه  هناهب 
يدنواشیوخ ياه  هقلح  نیرخآ  ریبز ،»  » .دیرب و یم  رـس  ار  شیاهدیدرت  نیرخآ  هحلط ، دز ! یم  دنت  هسوسو  ضبن  دوب و  هتفرگ  ناج 

.تسسگ یم  ار  شا 

هیلع یلع  هناردپ  ياه  تحیـصن  .دندرـشف  ياپ  دوخ  ینادان  هب  دندنام و  دنک ؛» یم  هدـنامرد  ار  دوخ  بحاص  ییوج ، هزیتس  تبقاع ، »
! دندش نوفدم  ناشیاه  سوه  لادوگ  رد  دندیزگرب و  ار  خزود  مخ  چیپرپ و  هار  هروک  دندینشن و  ار  مالسلا 

یناما مثیم  !/ تلادع ياسر  يادص  يا 

.يربب نادیم  هب  ار  تلادع  هک  تسوت  تبون  خیرات ! رادیب  هشیمه  ياه  مشچ  يا  .دشک  یم  هنابز  هنتف  شتآ 

یم گنرـش  .دنا  هدرک  هرود  ار  هرـصب  ياه  هعلق  .اه  ناملـسم  نوخ  نتخیر  يارب  دنا  هدش  نیز  هک  ییاه  بسا  اب  تسا  هار  رد  لمج 
.تسا هتخیرگ  تینما  .شنادرم  نانز و  ماک  رد  دنزیر 

.تسا هدش  يراج  هزاورد  زا  نوخ  يوج 

.تسا هدرک  روک  ار  ناشیاه  مشچ  رهش ، ياه  هنازخ  قرب  قرز و  .دنشک  یم  وب  ار  لاملا  تیب 

هب زج  رگم  اه  لد  رب  تموکح  دنا ؟ هدرک  نامگ  هچ  .روز  هب  ار  اه  لد  رب  تموکح  دنروآ  گنچ  هب  ات  مدرم  ياه  هناخ  هب  دنا  هتخیر 
!؟ تسا یندش  تلادع 

کلپ .دـنا  هدیـشک  نوخ  كاخ و  هب  رهـش ، ياه  نادـیم  رد  ار  نامولظم  ملـسم  قوقح  هک  زیخرب  تماـما ! دـیواج  هشیمه  راـختفا  يا 
ياه هناش  رب  .درپ  یم  تفالخ  یسرک  هب  ندیسر  ترسح  رد  ناشیاه 
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.دنریگب شیوخ  تردق  دی  رد  ار  نانیشنرهش  لام  ناج و  رتدوز  ات  ناشلامآ ؛ هبعک  هب  دنسرب  رتدوز  ات  دنا  هدش  راوس  تراغ  لتق و 

«. ناورهن  » و نیفص » «، » لمج « ؛ دنیآ یم  یپرد  یپ  اه  هقعاص  زیخرب ؛ تیمولظم ! دنلب  هشیمه  دایرف  يا 

نیمز هدید  غاد  ياه  هلان  .نیبب  ار  نامز  هدروخ  یلیس  ياه  هنوگ  .تسا  رگید  یبوشآ  نتـسبآ  ناهج ، يدازآ ! رارقرب  هشیمه  دیما  يا 
نهاریپ هک  رکـشل  نیا  زا  ناوراک ، نیا  زا  دیآ  یم  ایند  خـلت  يوب  ددرون ؛ یمرد  ار  اه  نابایب  ماقتنا ، رتش  تسا ! هار  رد  لمج  ونـشب ! ار 

.دنا هدرک  ملع  ار  هفیلخ 

.دننیبب تفالخ  تخت  رب  ار  یقیقح  تلادع  دنهاوخ  یمن  تسا ؛ هدز  هناوج  قافن ، رذب  .ناناملسم  ياه  فص  رد  تسا  هداتفا  فاکش 

شیامن هب  ار  تا  یگنادرم  تعاجـش و  هک  تسوت  تبون  دـنا ؛ هدرک  دودـسم  ار  رهـش  ياـه  هنزور  تیناـسنا ! هدـنز  هشیمه  سفن  يا 
.یشکب ریوصت  هب  ار  تا  یگنازرف  تلادع و  هک  تسوت  تبون  .يراذگب 

.ادخ يارب  وت  دنزیتس و  یم  ناطیش  يارب  نانآ  یکیرات ؛ اب  وت  دنزیتس و  یم  دیشروخ  اب  نانآ 

رد دزیر و  یم  کشا  تدابع  بارحم  رد  یقیقح ، تلادـع  هک  دـننادب  ات  تسا  رگید  یناـحتما  وت ؛ يارب  تسا  رگید  ینادـیم  لـمج ،
.دزیتس یم  تداشر  نادیم 

.يربب نادیم  هب  ار  تلادع  هک  تسوت  تبون  زیخرب ؛ تلادع ! ياسر  هشیمه  يادص  يا 

هدازربکا ریما  / يوم خرس  رتش  نیا 

یب يدابدرگ  تئیه  رد  تسا و  هدیچرب  نماد  شیاه  ماگ  نفعت  زا  ارحـص  هک  يوم  خرـس  رتش  نیا  دروآرب  رـس  نیمزرـس  نیمادک  زا 
!؟ دنک یم  يدرگ  نابایب  نامناخ ،

ياهوزرآ دننک  یم  یناشفا  تسد  دنا و  هدز  هقلح  وا  درگ  قافن  باحـصا  نینچ  نیا  هک  دروآ  یمرب  دایرف  هدیـسوپ  هرجنح  مادـک  زا 
.ار شیوخ  ردکم 

؟ تسا هثداح  نیمادک  رب  مایپ  وم ، خرس  رتش  نیا 

.تسا هتشادرب  نایغط  هب  رس  هک  دراد  هشیدنا  نیمادک  رد  هشیر  نیکرچ ، لمد  نیا 
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؟ تسا یلع  مالسا  يامن  مامت  هنیآ  دنیبب  هک  دوبن  یمشچ  ایآ 

؟ ار ریدغ  هالوم » ٌیلع  اذهف  الوم  تنک  نم   » دایرف دونشب  دوبن  یشوگ  ایآ 

!؟ دندرشف یم  ار  یلع  تسد  يزور  اه  تسد  نیا 

مخز نیا  تسا ، نورد  زا  هنتف  نیا  .تسا  یگناخ  گرگ ، نیا  هک  درک  دیاب  هچ  اما  دندینـش ؛ اه  شوگ  مه  دندید و  اه  مشچ  مه  هآ !
؛ تسا هدرک  دراو  همطل  مالـسا  ناج  رب  نورد  زا  هک  تسا  یباذع  جنر و  نیا  .تسا  هدش  ناکچ  نوخ  نینچ  نیا  هک  تسا  يدوخ  زا 

ریقح ییاه  مرک  هک  ناس  نآ  دـنروایب ، شرد  اپ  زا  ات  دـنزادنا  یم  گـنچ  گرتس  یتخرد  هنت  رب  يذوم  ياـه  هناـیروم  هک  ناـس  نآ 
 . ...دنهد رارق  دوخ  لامآ  لامیاپ  دنزاس و  دوبان  دنوجب و  نورد  زا  ار  يدابآ  نیمزرس  دنهاوخب 

؟ ...دشک یم  شود  رب  هک  رکم  هلیح و  زا  یلمحم  اب  تسا  هدروآرب  رس  تسپ  هنارک  مادک  زا  يوم ، خرس  رتش  نیا 

؟  ...یلع ایآ  ...ار  هنتف  نارای  دوب  هدرکن  تجح  مامتا  یلع  ایآ  ...ار  راک  تلیح  موق  نیا  ماجنارس  دوب  هتفگن  یلع  ایآ 

یلیخ رگید  دربب ، دابآ  اجکان  هب  ار  شرتسکاخ  ات  دوش  یم  هدرپس  داب  تسد  هب  شتآ  یخرـس  ناـیم  رد  وم  خرـس  رتش  هک  ـالاح  و  ... 
یلع هناخ  رد »  » زا دیاب  ار  نآ  ناوات  هک  دروخ  ار  يا  هبرض  مالسا  ...تسا  هدش  رید 

....دیاب دیسرپ ، البرک  زا  دیاب  .دیسرپ  رگج  ياه  هراپ  زیربل  تشط  زا  دیاب  دیسرپ ، هفوک  بارحم  دجسم و  زا  دیاب  دیسرپ ،
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هبنش کی 

ریت 1385  25

یناثلا 1427 يدامج   20

Jul.16.2006

مالسلااهیلع همطاف  ترضح  تدالو 

يدمحم سابع  / تا ینابرهم  ياشامت  هب 

.دنک یم  لگ  وت  حور  هنماد  رد  راهب ، دوش و  یم  زاغآ  وت  دنخبل  زا  باتفآ 

یگدـنز ات  دـیاشگ  یم  مشچ  وت  سدـقم  يوب  اب  ایند  .تسوت  مرگ  یمارگ و  يادـص  زا  ندوب »  » عورـش .دوش  یم  زاغآ  وت  زا  ناـهج 
.تسا هداهن  وت  كرابم  مودق  رب  رس  هکنیا  زا  دلاب ، یم  شیوخ  رب  كاخ  .دوش  زاغآ 

.دناسرب اه  هداج  نیرترود  هب  ار  تراگدنام  رطع  ات  تسا  هدروخ  مسق  دوخ  اب  داب 

یم بات  وت  یمیمص  ياه  تسد  رد  نامسآ  .دیوج  یم  وت  تیاهن  یب  دوجو  رد  ار  شدوخ  ایرد  .دنا  هتفرگ  ندیراب  وت  قوش  هب  اهربا 
.دروخ

.دنک یم  يراج  نیمز  ناج  رد  ار  شمارآ  هک  تسا  یمیسن  تیاه  سفن 

.دننک یم  هارمه  شیوخ  اب  ار  وت  مان  اهدور 

.تسا ینابرهم  زاغآ  تیاه  تسد  .دروخ  یم  بآ  وت  لالز  رثوک  زا  نیمز  ناج  .دوش  یم  زاغآ  وت  مان  زا  نتشون ،

وت يوب  اهربا ، .دندرک  زاورپ  تیاهن  یب  ات  ار  تمان  اه  هدـنرپ  مامت  دـندمآ و  تزاوشیپ  هب  اه  سگرن  همه  يدوشگ ، مشچ  هک  ینامز 
دندرب رهش  هب  رهش  ار  تندمآ  ربخ  اهوتسرپ  .دننک  رشتنم  ار  تندمآ  ربخ  رتزبس ، رتزبس و  اه  تشد  ات  دندیراب  نیمز  هنـشت  ناج  هب  ار 

.دوش ریثکت  نیمز  نایاپ  یب  ياهدنخبل  رد  يداش  ات 

ص:122

هرامش 86 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 160 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنا هتخاس  تا  ینابرهم  ياشامت  يارب  ار  اه  هنیآ 

.دنتفرگ زاورپ  يوب  اه  هلیپ  مامت  تندمآ ، اب 

.دنشاب شنایب  هب  رداق  تاملک ، هک  ینآ  زا  رتابیز 

.میا هدینشن  تمان  گنهآ  زا  رتابیز  یگنهآ  چیه  زونه  .دنرگید  يا  هژاو  لابند  اه  ملق  نتفگ ، وت  زا  يارب  هک  تساه  لاس 

هقیقد نیرت  هناقـشاع  رد  .تسا  هدوشگ  کلپ  وت  ياه  مشچ  رد  قشع  .تسا  ناـهج  ياـه  هژاو  ماـمت  ییاـبیز  هراـصع  هک  ییارهز  وت 
تـشهب .دـنک  یم  يراد  هدـنز  بش  هک  تساه  لاس  تمان ، هناقـشاع  همزمز  قوش  هب  هام  .يدوشگ  ردـپ  مشچ  رد  مشچ  ناهج ، ياه 
.دنا هدیشچ  باتفآ  زا  رت  لماک  ار  وت  معط  اه  نامسآ  مامت  .دش  ادیپ  وت  کچوک  ياهاپ  در  رد  هک  تسا  يا  هدش  مگ  تیموصعم 

زا رت  ینارون  تتونق ، .درک  هصالخ  تمان  رد  ناوت  یم  ار  اه  ییابیز  مامت  .دـش  مامت  وت  اـب  یناـبرهم  دیـسر و  لـماکت  هب  وت  اـب  قشع ،
.تسا نانمؤم  ینارون  ياه  هرهچ  مامت 

.تمارک تعسو  تدنخبل  تسا و  تقادص  تیاهن  تیاه ، سفن 

؛ مرادن غارس  تمان  زا  رتاشگ  هرگ  یتسد  چیه  .دیسر  دنوادخ  يراج  ياه  همشچرس  نیرت  لالز  هب  ناوت  یم  وت  اب 

.يرت کیدزن  دنوادخ  هب  برقم  ياه  هتشرف  مان  زا  وت  هک  ارچ 

.يدش لزان  ام  رب  ناراب  هیبش  هک  يدنوادخ  ینابرهم  تیاهن  هجیتن  وت 

رـس ینالوط  لالز و  ياهزاوآ  اب  ار  تا  يراگدنام  تیدـبا  ات  دـندش  لزان  هروس  نیرت  هاتوک  اب  هاتوک  ياه  هیآ  تا ، یگرزب  نأش  رد 
.دهد

يوسوم رغصا  یلع  دیس  !/ هوکشب تمان 

هب ات  داد  هزاجا  شناگتـشرف  هب  نامـسآ  تفگ و  مالـس  تهاگن  تمـصع  هب  ناهج  يدوشگ ، ناهج  هب  مشچ  هک  هظحل  نامه  زا  وناب !
.دنیایب تا  یسوب  ياپ 

دوب و هجیدخ  دوبن ؛ اهنت  مالـسلااهیلع  هجیدخ  رگید  دزاونب ، ار  نامـسآ  ماشم  تدلوت ، رطع  دومرف  هدارا  دنوادخ  هک  هظحل  نامه  زا 
.هنییآ سنج  زا  یناراک  تمدخ  دوب و  هجیدخ  یهلا ، ناگتشرف  لیخ 
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! دنتخاس مورحم  ترادید  زا  ار  دوخ  هک  شیرق  نانز  دندوب  نادان  هچ 

! ساپسان هچ  دنتفرگ و  یم  هدرخ  مالسلااهیلع  هجیدخ  هب  هک  ینانز  دندوب  لهاج  هچ 

! نیمز مه  دنیشنب و  يداش  هب  نامسآ  مه  هکنیا  زا  رتابیز  يزور  هچ 

! دش یم  نیگآرطع  تتمصع  رون  زا  تماما  توبن و  هناخ  يدوب و  نامسآ  رارسا  میلعت  هتسیاش  يوناب  اهنت  هک  وت  رب  مالس 

«! اهوبأ اهادف  : » دومرف یم  دوشگ و  یم  بل  هک  يردپ  ردام  هک  وت  رب  مالس 

! دندنب یم  لیخد  تمان  رولبت  هب  اه  ناشکهک  دننک و  یم  ادتقا  تمارم  یکاپ  هب  اه  سونایقا  هک  وت  رب  مالس 

! لیوأت ریسفت و  ره  زا  ناوتان  دنا ؛ فیصوت  زا  ناوتان  تمان ، مارم و  فصو  رد  نایکالفا  نایکاخ و  هک  وت  رب  مالس 

! دنرب یم  کشر  ناگمه  تا  یکالفا  یکاخ و  ماقم  هب  یتسه و  یهلا  ربمایپ  نیرترب  دنزرف  هک  وت  رب  مالس 

! رارک ردیح  مالسلا  هیلع  یلع  رسمه  یخیرات ؛ درم  نیرتزیگنا  تفگش  رسمه  هک  وت  رب  مالس 

«! رون یلع  ٌرون   » سنج زا  يرون ؛ سنج  زا  ینادنزرف  ردام  هک  وت  رب  مالس 

! رثوک نیسای و  اهاط و  ریسفت  يا  مالسلا ! هیلع  ابع  لآ  تمظع  يا 

، وس رگید  زا  تباجن  تمـصع و  نامیا و  وس و  کـی  زا  تفوطع  رهم و  قشع و  هک  تقلخ  بلاـق  رد  هنارک  یب  یتمظع  يرثوک ؛»  » وت
يادنلب هب  تفرعم  لاجم  هاگ  چیه  تساسحا  تفرگ و  دهاوخن  وت  ساسحا  زا  تقبس  هاگ  چیه  درخ ، .دناوت  هنافراع  هرفس  راوخ  هزیر 

هنیآ اهنت  تمان  رامـش  یب  تافـص  هک  وت  تسوت ؛ هوکـش  رادماو  تخومآ ، دـیاب  نید »  » بتکم رد  هچنآ  مامت  .داد  دـهاوخن  تقـشع 
! دشاب باقلا  رد  وت  تمظع  رگنایب  دنناوتب  فورح  هک  اشاح  .دَناوت  تاذ  زا  يا  هیاس  ِنادرگ 

! تس یندش  هدروآرب  اهوزرآ  مامت  تا ، « ییارهز  » تمظع هب  اجتلا  اب  هک  هوکشب  تمان 

یجنپ هجیدخ  !/ وناب يدمآ  شوخ 

سیخ سیخ  ایند  ياه  هنوگ  تشهب ، هحیار  زیرکی  شراب  رد  .دنا  هدناوخ  ارف  ینامهیم  هب  ار  ناهج  مامت  .سای  تسا و  ناراب  ینامهیم 
! دنور یم  ینامهیم  هب  بشما  رهش ، ياه  هچوک  سپ  هچوک  مامت  اه ، هنزور  اه ، هرجنپ  .تسا 
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.دنیچ یم  رون  نامسآ  هناش  نیرتدنلب  زا  نیمز  ياه  تسد  بشما 

ات دنا ؛ حبص  ندمآ  هار  هب  مشچ  اه  هرجنپ  مامت  بشما  وت ! تباجن  رطع  زا  تسا  راشرـس  یلاوح  ياوه  ردقچ  وناب ! تسوت  دالیم  بش 
.دریگ یم  ناماسورس  ناهج  ینادرگرس  ییاشگ و  یم  کلپ  .یسر  یم  هار  زا  وت  .دننک  هزات  سفن  تروضح  ناهاگرحس  رد 

.تهاگن ياکنخ  هب  یناشن  یم  ورف  ار  اه  بآ  نایغط  نامز و  نهذ  رد  دوش  یم  يراج 

زا ياهراهب  يارب  يوش  یم  ینادلگ  .تانئاک  تارذ  رد  هدرک  اپ  هب  ییاغوغ  وت ، رهم  .یتسه  ياه  هتخای  رد  هتخادنا  يا  هلولو  وت  رهم 
.هدماین هار 

هب ینک  یم  هیده  تهاگن ، ینـشور  زا  ار  باتفآ  .دشک  یم  لک  ار  تدنخبل  زاجح ، .خرـس  لگ  هدزای  تعـسو  هب  يوش  یم  ینادـلگ 
! تلاسر بیشن  زارفرپ و  ياه  هداج  رد  ردپ  کچوک  رفس  مه  .كاخ  یکیرات 

! دنراد تا  يروبص  ياه  هناش  رب  رس  هناربمایپ ، لاسرید  گرزب و  ياه  جنر 

.دنز یم  مقر  وت  ناتسد  هناراهب  ار  كاخ  تشونرس  هدماین ! هتفر و  ياهزور  یلاوت  رد  دتمم  ینابرهم  يا 

.راگزور ناهذا  ياهورهار  رد  هتخیگنارب  يروش  تا ، هبطخ  نافوت  روعش  مهف و  زا  رتارف 

! درک دهاوخ  باریس  ار  یلین  ياه  هظحل  شطع  هشیمه ، ات  تروضح  لایس ! هزجعم  يا 

.برع تلاهج  رد  نز  هدش  شنومارف  تیوه  زور  تسا ؛ قشع  همانسانش  رودص  زور  وت ، دالیم  زور 

.دندیخرچ وت  تمس  هب  نادرگ  باتفآ  ياه  لگ  مامت  تفرگ ، ندیبات  تهاگن  راونا  هک  زور  نآ  زا  وناب !

ياه قفا  نیرت  تسدرود  ات  دنـشکب  رپ  تا  هباطخ  ناگدـنرپ  تتاملک و  ياوه  رد  دـنک  هزات  سفن  تقیقح  راذـگب  ار ! اه  هدرپ  رادرب 
.دیسر دهاوخ  شمارآ  هب  وت  تبحم  راس  هیاس  رد  سپ  نیا  زا  ایند  ییآ و  یم  تیناقح !

هتسیاش تداعس  یلع  / ریظن یب  راهب  هدجه 

.دراد دش  دمآ و  تیاه  سفن  رد  تشهب  هک  ار  وت  يوب  دهد ؛ یم  ار  وت  يوب  رهش ،

.دنام یم  غورفرپ  دیواج و  ایند ، ماب  رد  هک  هراتس  هدزای  تسا ؛ نآ  رد  هراتس  هدزای  يوسوس  ییاشگ ؛ یم  ار  تتسد 
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، تسا راودـیما  وت  هراتـسرپ  ياـه  تسد  هب  وت  ياـه  تسد  هب  هک  یناـهج  .دریگ  یم  نشج  هرجنپ  رد  هرجنپ  ار  وت  روضح  رطع  رهش ،
.دوش یم  هریخ  وت  ياه  تسد  هب  نامسآ  دنز و  یم  دنخبل  دنز ؛ یم  دنخبل 

یب راهب  هدجه  مالس ، مالـس ! ردپ ! ردام  ...هآ  ینمادکاپ ! تباجن و  هروطـسا  نیمز ! ناشورخ  ياهدور  ردام  نابات ! هراتـس  هدزای  ردام 
.دوش ناراب  هفوکش  دنک ، یگدنز  دهاوخ  یم  نیمز  نک ؛ يراج  ار  تا  هناراهب  سفن  نیمز ! ریظن 

.دراد شیوخ  رد  ار  البرک  هک  ار  وت  يادص  دننک ؛ یم  اوجن  ار  وت  يادص  اه  هدرپ  اج  همه 

شیاه مخز  هک  هاگ  نآ  دریگ ؛ یم  مارآ  وت  ياه  مشچ  رد  ردـپ  ینکارپ و  یم  رهـش  رد  ار  تشهب  يوب  باتفآ ! بآ و  يوناب  مـالس ،
یم شـشزاون  تا  هناکدوک  ياه  تسد  اب  وت  دریگ و  یم  مارآ  وت  ياه  مشچ  رد  .تسا  نیگنـس  شیاـهدرد  هک  هاـگ  نآ  رامـش ، یب 

.تسا ربمایپ  لد  شخب  شمارآ  وت  ياه  تسد  .ینک 

تسد هب  شا  یتخب  شوخ  مامت  اب  ایند  دوب و  هراتـس  هدزای  تیاه  تسد  رد  هک  ار  وت  نایاپ ؛ یب  راهب  هدجه  دورـس ؛ راهب  هدجه  ار  وت 
.دوب هتسبلد  وت  ياه 

اب وت  ياه  تسد  هب  نانچمه  نامسآ  دنریگ و  یم  كربت  رطع  دننز و  یم  لاب  ناگتشرف  دهد  یم  ار  وت  يوب  رهش  هراتـس ، هدزای  ردام 
.تسا هدش  هریخ  دیواج  هراتس  هدزای  اب  ناشخرد ، هراتس  هدزای 

هدازربکا ریما  / نیریش ربخ 

.تسا نیریش  رایسب  ربخ ، ...دنریگ  یم  تقبس  رگیدکی  زا  روش  اب  قیاقد ، نامز ؛ روبع  رد  دنرذگ  یم  انشآ  اه ، هیناث 

.دوش یم  هدید  يدنوادخ  راونا  یلجت  نیمزرس ،

هدـش هتخود  يرد  هب  اه  مشچ  دـنز و  یم  دـنخبل  دنفـسا  دوع و  زا  یمطالت  رد  يا  هناخ  .رون  ناراـب و  يوب  هب  تسا  هتـشغآ  كاـخ ،
.دراذگ كاخ  رب  ماگ  دیشروخ ، تسا  رارق  نآ  سپ  رد  هک  تسا 

.تسا هتخود  مشچ  نیمز  هب  نامسآ  .راتفگ  نیرتاسر  رد  نایب  نیرت  غیلب  اب  دوش ؛ لزان  یحو  هناخ  نیا  رد  تسا  رارق 

تسا يا  هفحت  شرع ، هک  وا  دوب ؛ دهاوخ  رش  ریخ و  نازیم  یسک  دراذگب ؛ كاخ  رب  ماگ  یسک  تسا  رارق  .تسا  نیریـش  رایـسب  ربخ 
.شتقلخ رب 

.تسا هناهب  ار  یتسه  ار و  تانئاک  ار ، توکلم  ار ، نامز  ار ، نیمز  شندمآ ، هک  دیایب  تسا  رارق  یسک 
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، تماق مامت  نونکا  مه  تمایق ، هک  وا  .درک  دـهاوخ  ناتـسلگ  وا  دورو  نمی  هب  ار  رـشحم  هک  یـسک  قشع ؛ هناهب  تسا و  تقلخ  هناهب 
.تسا نیریش  رایسب  ربخ  دیایب ! تسا  رارق  تسا ؛ هدرک  مایق  شیاپ  شیپ 

هنیـس رب  ار  شرع  هک  یتسه  وت  نیا  کنیا  .يا  هتفرگ  شوغآ  رد  ار  یملاع  هک  یتسه  وت  نیا  کـنیا  نشور ! ناتمـشچ  هّللا  لوسر  اـی 
.یسوب یم  ار  تا  همطاف  هک  یتسه  وت  يراشف و  یم 

! نک هیرگ  دنخب و 

! نابات باتفآ  رتخد  اشگب  مشچ 

! دریگ يداش  گنر  ردپ ، ياه  هصغ  ات  دنخب  اشگب و  مشچ 

! دنشدرگ رد  وت  ندید  دیما  هب  اه  هراتس  .تسا  رظتنم  تسا  يرید  وت ، شنیرفآ  دیما  هب  ناهج  هک  اشگب  مشچ 

ياه مغ  اشگب و  مشچ  .هدیـشوپ  یبآ  سابل  وت ، ینمادـکاپ  هنارکـش  هب  تسا  يرید  نامـسآ ! هجیدـخ ! کچوک  لـفط  اـشگب ، مشچ 
.دشک یمن  كرس  هجیدخ  هناخ  هب  مغ  یتسه ، وت  ات  هک  شاب  ینیریش  نایاپ  ار  هجیدخ 

نامز نیمز و  هدش و  هدیرفآ  وت  رطاخ  هب  هک  ینیبب  شیاه  يدب  اه و  یبوخ  همه  اب  ار  ناهج  ات  ادـخ  لوسر  يابیز  رتخد  اشگب ، مشچ 
! دنشدرگ رد  وت  يور  فاوط  هب 

!؟ یتسین هرهطم  رگم  دنرهطم ؛ هک  تسا  ناور  ياه  بآ  دلوت  وت ، دلوت  هجیدخ ! رتخد 

.دناوت یتاذ  لامج  زا  یلیثمت  دیپس ، خرس و  ياه  لگ  دنا و  يراج  كاخ  هنهپ  رب  وت ، دلوت  راظتنا  رد  تسا  يرید  ناهج ، ياهرابیوج 

.دنک یم  نادنچود  مالسا  غیلبت  يارب  ار  دمحم  دیما  وت ، ندوب  هک  دمحم  یتخس  هماگنه  شیرق و  گنت  يایند  هب  يدمآ  شوخ 

! دنرارق یب  تیادص  ندینش  راظتنا  رد  نامسآ ، ياه  هراتس  تسا  يرید  اشگب ؛ مشچ 

روپ نامیلس  همطاف  / زبس قافتا 

! نامز ياه  هظحل  رد  يراج  سفنت  يا 

.تسا هتسشن  راظتنا  هب  ار  وت  تندیسر ، بت  بات و  رد  نیمز  دنراد و  وت  رادید  هب  مشچ  اه  هراتس 
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.دهد هفوکش  قشاع  ياه  بلق  رد  وت ، رطع  میسن  اب  قشع  دسرب و  كاخ  نیا  هب  وت  ياه  هناش  رس  زا  راهب  تسا  رارق 

! میریگب نشج  اه  لگ  مسبت  رد  ار  تندمآ  هدژم  راذگب 

.دنور یم  شوه  زا  وت  يوب  اب  اه  هناورپ  هک  ییوت 

.تسا يریلد  تماهش و  هوسا  ملاع و  نانز  يوگلا  هک  دنتسه  یکدوک  راظتنا  رد  ناگتشرف  هک  تسا  هدینش  نیمز 

.دننک یم  همزمز  اج  همه  رد  ار  وت 

.تسا هدرک  ناراب  هلهله  ار  جارعم  تیاه ، ماگ  شوخ  نینط 

! وناب يدمآ ، شوخ  متاخ  ربمایپ  هناخ  هب 

هوسا ادهشلا ، دیس  دوش و  ربص  ههلا  مالسلااهیلع  بنیز  دلابب و  وکین  قلخ  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  تناماد ، زا  ات  ییایب  وت  تساوخ  ادخ 
.ملاع ناگدازآ 

.دنز یم  هنعط  سونایقا ، هچ  ره  یکاپ  هب  هک  یمان  دناوت ؛ مان  نایرج  اهدور  وناب !

.تسا هتسشن  یلجت  هب  تا  هراسخر  رد  سوّدق  ای  رون  هک  يا  هدمآ  باتفآ  مادک  زا  وت 

!؟ تسین وت  ینمادکاپ  روآ  مایپ  شیاه  سفن  راهب  رد  هتشرف  مادک  وگب 

نایرج هب  ار  تا  ینابرهم  دودحمان  ییانشور  كاخ ، رد  تیاه  کلپ  دریگ و  رب  رد  ار  نیمز  ادخ ، زاجعا  رون  ات  نک  زاب  ار  تنامشچ 
.دروآرد

.دنسر یم  میسن  هب  وت  شیاین  هنزور  زا  اه  هرجنپ  مامت 

«. تسا هتسناد  رود  منهج  شتآ  زا  ار  وت  نایعیش  ار و  وت  دنوادخ  هک  مان  نیرتهب  يا  »

ناراب نوچ  هداد  هیده  نیمز  هب  ادخ  ار  وت  »

« يزیمایب مه  هب  ار  نیمز  نامسآ و  هک 

يراظن هموصعم  / تشهب تراشب 

.دنتسه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نامهیم  یتشهب  ناوناب  بشما ،

مالـسلااهیلع موثلک  نارمع و  رتخد  مالـسلااهیلع  میرم  محازم ، رتخد  مالـسلااهیلع  هیـسآ  مالـسلا ، هیلع  میهاربا  ترـضح  هجوز  هراس 
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.دنریگب یشیپ  همه  زا  یهلا  رون  ندیشک  شوغآ  هب  رد  ات  دنا  هدمآ  بشمامالسلا  هیلع  یسوم  رهاوخ 

.دنوادخ ریفس  نیرخآ  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دنزرف  یتشهب ، لفط  نیا 
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.تشاد دهاوخ  همادا  دیشروخ ، لسن  هک  دننادب  نالد  هیس  ناکرشم و  ات  دیآ  یم 

.دهد یم  تراشب  ار  شندمآ  دچیپ ، یم  نامسآ  رد  هک  کئالم  هلهله  يادص 

.دش همطاف » ، » هجیدخو ربمایپ  هنادرد  يابیز  مان 

«. تسا يرشب  كاردا  زا  رتارف  دنشاب و  یم  زجاع  وا  تفرعم  كرد  زا  تاقولخم  هک  ور  نیازا  دنداهن ؛ مان  همطاف  ار  همطاف  »

.هط لآ  يوب  شوخ  سای  يا 

! يدمآ شوخ  تسا ؛ تشهب  تراشب 

یناخ میرک  هزمح  !/ ناهج هب  يدمآ  شوخ 

.يروعش روش و  رثوک  يرورس ، مزمز  يرون ، لالز  وت  يوفطصم ! رازلگ  راهب  يا  یکاپ ! تلیضف و  ياهتنم  يا 

.تسوت دوجو  زا  یعاعش  اهنت  باتفآ  دراب و  یم  وت  ناگدید  زا  هک  تسا  یناراب  ینابرهم ، تفوطع و 

! هنیآ رب  يا  هدیپس  نانوچ  تهاگن  يا  مراد ، دای  هب  هشیمه  ار  وت  يرآ !

! فافع تمصع و  جرب  باتفآ  يا  مناوخ ، یم  هراومه  ار  وت 

وت اب  دوش و  یم  انعم  راثیا  قشع و  وت  اب  دـیآ ، یم  دای  هب  ریطخ  ياـه  هرطاـخ  وت  اـب  .دوش  یم  رورم  خـیرات  وت  اـب  لوسر ! راـگدای  يا 
.دروخ یم  کحم  نانمؤم  نامیا 

نیسح نسح و  نوچ  ییاه  هفوکـش  هک  تسا  يرازلگ  وت ، كرابم  ناماد  نامیا ! لالز  يانـشور  يا  يرواب ! نید  تعاطا و  رهظم  يا 
.دندمآرب نآ  زا 

! سای ياه  لگ  رد  هدیچیپ  وت  ياه  سفن  مرگ  میمش  يا  اه ! یبوخ  هصالخ  يا  تشهب ! يانعم  يا 

.وت يور  نادرگ  هنییآ  دَناوت و  يوک  نیشن  هلچ  هام ، دیشروخ و 

.مینک یم  دای  یگرزب  هب  ار  ادخ  وت ، نابز  اب  مینیشن و  یم  حیبست  هب  وت  دای  هب  ماش ، حبص و  ره 

.میوش یم  تیوک  ِنادرگ  حیبست  مییاتس و  یم  ار  وت 

ندـش يراج  نشج  رثوک ، هوکـشاب  نشج  رون ، دـالیم  نشج  میراد  هدـنخرف  ینـشج  وت ، داـی  ماـن و  هب  اـهزور  نیا  باـتفآ ! رتخد  يا 
! هنیآ بآ و  يوناب  يا  ناهج ، هب  يدمآ  شوخ  ...خیرات  راصعا  یمامت  رد  وت  موادم  روضح  نشج  تمحر ، تفاطل و  زا  ییایرد 
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يدمحم همطاف  / يراج رثوک 

، ناگتشرف .تسا  هدنکارپ  شرع  رد  رثوک  رطع  .دننک  یم  هراظن  ار  رون  دلوت  دنا و  هتسب  فص  ناقـشاع  .تسا  روش  راشرـس  توکلم ،
.تسا هوسا  دوخ  هک  يردام  دوش ؛ یم  هداز  ردام  زا  تراهط ، تمصع و  بان  ریرح  رد  هدیچیپ  همطاف ، .دنلامک  متاخ  يوگ  تینهت 

.نامز رد  يراج  رثوک  تسا و  رون  همطاف  .تسا  هتفرگ  مارآ  ناکاپ ، هوسا  شوغآ  رد  همطاف 

.تساهزار زا  یملاع  شدوجو 

(1) «. دوب یبن  دوب ، درم  رگا   » هک تسا  یسک  تسادخ ؛ هدیزگرب  وا 

.تفرگ قشع  گنر  وا  مان  اب  ناهج  .تساه  ناج  رد  يراج  مالسلااهیلع  همطاف  مان 

.تسا لوسر  ياه  یتخس  رگ  يرای  هجیدخ و  ياه  ییاهنت  مدمه  وا 

يریدن هیقر  / بیس

دندروآ بیجع  يا  هروس  دمآ و  یحو 

دندروآ بیرغ  درم  کی  هب  هدژم  کی 

ناشرپ لاب و  يور  هتشرف ، هتسد  کی 

دندروآ بیس  كاخ  تمس  هب  شرع  زا 

ادخ تسه  همه  زاغآرس  بیس  کی 

ادخ تسم  ناگدنب ، نیرت  هناورپ 

قشع ربمغیپ  رثوک  دش  هک  بیس  کی 

ادخ تسد  تمسق  دوب  هک  بیس  کی 
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ردام ماقم  تشادگرزب  زور  نز و  زور 

يدمحم سابع  / دنوادخ تمعن  نیرت  هوکشاب 

ياه سفن  تشاد ؟ دهاوخ  همادا  یک  ات  تشهب  مناد  یمن  مشاب ؟ هتـشاد  تسود  سک  همه  زا  رتشیب  ار  وت  مناوت  یم  یک  ات  مناد  یمن 
زا وت  .ما  هتـشاد  نم  هک  یتسه  يا  هراتـس  نیرت  نابرهم  وت  .تسوت  ياـپ  ریز  تشهب  یتشهب ؛ سنج  زا  وت  .دـنهد  یم  تشهب  يوب  وت ،

! مسیونب وت  ینابرهم  زا  مناوت  یم  ایند  ياجک  ات  مناد  یمن  .يرت  هدنرپ  اه  تخرد  مامت 

ار ما  یکدوک  مامت  ما و  هدرک  شومارف  تشوغآ  راشف  رد  ار  میاه  هرهلد  نم  .ما  هتسیرگ  وت  هناش  رب  رس  ار  ما  یسپاولد  ياه  لاس  نم 
.مراد دای  هب  هک  تسا  ییاه  باوخ  نیرت  ینالوط  تیاه ، ییالال  .ما  هدیباوخ  وت  هناقشاع  ياهزاوآ  اب 

.دنهد یم  مارآ  ياه  ییالال  يوب  ، تا هتسخ  ياه  تسد  زونه  .میرگب  وت  ياه  ینابرهم  شوغآ  رد  اه  تعاس  مراد  تسود  زونه 

.مسوبب ار  شا  یناشیپ  لاس ، ياه  لاس  ما  هتسناوت  نم  هک  یتسه  يا  هدنرپ  اهنت  وت 

، وت يادص  .دـشاب  یگنتلد  رـسارس  ياهزور  نیا  رد  ما  یـشوخلد  اهنت  ات  دریگ  یم  باق  میارب  ار  وت  ياهدـنخبل  ریوصت  هنیآ ، زور  ره 
.مسانش یم  هک  تسا  یمالک  نیرتانشآ 

مه راب  کی  يارب  مهاوخ  یم  .دنروآ  یم  مک  نتفگ  وت  زا  يارب  اه  هژاو  یتح  میارـسب ؛ دیاب  هک  يا  هناقـشاع  ياهرعـش  مامت  حور  وت 
ایند هب  هزات  يا  هژاو  دـش  یم  شاک  .منک  ضوع  ار  اه  هژاو  وت ، نتـشون  يارب  دـیاب  .مسیونب  تاملک  یمامت  زا  رتابیز  ار  وت  هدـش ، هک 

، دورس نآ  اب  ار  وت  ناوتب  هک  يا  هژاو  دیایب ؛
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.مسانش یم  نم  هک  یتسه  ییایند  هتشرف  اهنت  وت  .دشاب  هدروخن  يرعاش  چیه  شوگ  هب  ناهج ، ياجک  چیه  رد  هک  يا  هژاو 

ار وت  دنوادخ  .مراد  غارس  میاه  هسوب  باوخ  يارب  هک  تسا  یناکم  نیرتابیز  تیاه ، تسد  .دنـسر  یم  وت  دنخبل  هب  اه  ینابرهم  همه 
.تسا هدیرفآ  شیاه  مالس  نیرتابیز  سنج  زا 

هوکـشاب نیلوا و  وت  یتسه ، اه  مالـس  نیرت  هزات  هک  ییوت  یتشهب ، همادا  هک  ییوت  میارـسب ؛ وت  زا  ار  میاهزور  مامت  مناوتب  دـنک  ادـخ 
.دننک هیرگ  تروجنر  ياه  تسد  رب  میاه  هسوب  ات  راذگب  .ما  هدید  نم  هک  يدنوادخ  تمعن  نیرت 

يدمحم سابع  / اه هنیآ  زا  رت  لالز 

.دیما تیاهن  زا  رتادیپ  باتفآ ، زا  رتادیپ  ییانشور ، زا  رتادیپ  ییادیپ ؛

.دور یم  جارعم  هب  درم  هک  تسوت  ناماد  زا  .دناوت  ینابرهم  همادا  هسامح ، قشع و 

.تسوت ناماد  اه ، یکاپ  مامت  همشچرس 

.تسا رت  لالز  اه  هنیآ  مامت  زا  تحور  .ینک  یم  توعد  باتفآ  ياشامت  هب  تناتسد  رد  ار  كاپ  ياه  ناج 

.دنیاس یم  هدجس  هب  رس  وت  یناسنا  تمارک  هب  دنوادخ ، ياه  هتشرف 

.يا هتشارفا  نآ  رب  ار  تا  یگنانز  مچرپ  هک  تسا  يا  هلق  نیرتدنلب  تفع ،

.مراد غارس  هناکدوک  هرهلد  زا  رپ  ياهزور  يارب  هک  تسا  یهاگهانپ  نیرت  نما  تشوغآ ، یمرگ 

.دنرب یم  تاغوس  اهایرد  هب  ار  وت  یلالز  اهدور ، نیرترود 

راد ثاریم  یمیرم ؛ ینمادکاپ  ثراو  وت  دـنک ، یم  رت  کیدزن  راهب  هب  ار  اه  ناتـسمز  هک  تسا  یمیـسن  نیرتزاون  لد  تتمـصع ، يوب 
هدازآ ناج  یتسه ؛ تثعب  ریقف  ياهزور  رد  مالـسلااهیلع  هجیدـخ  يراوگرزب  زا  يا  هکت  رـصم ؛ رفاـک  ياـهرالات  رد  هیـسآ  تعاـجش 

.یتیموصعم ینابرهم و  تعاجش و  ربص و  قشع و  زا  يا  هزیمآ  وت  .یتسه  مالسلااهیلع  بنیز  روبص  ياهزور  ياپ  مه  يدیهش ؛ هیمس 
.دنا هدیچیپ  یتشهب  ياه  گربلگ  تمصع  رد  ار  تتمارک  .يرت  كاپ  مسانش  یم  هک  ییاه  هچنغ  مامت  زا  وت 

یـشحو ياهداب  زا  هتـشذگ و  نمادـکاپ  هانگ ، ياه  ناـفوت  ماـمت  زا  هک  یتخرد  مراد ؛ غارـس  نم  هک  یتسه  یتخرد  نیرتدنلبرـس  وت 
.تسا هدش  رت  کیدزن  دنوادخ  هب  ات  هتفرگ  نماد 
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دیوش و یم  ار  ماخ  ياه  لایخ  تمکحم ، مالک  دـنازرل و  یم  ار  هدولآ  سوه  ياه  مشچ  تشپ  تفه  هک  تسا  یتبیه  هوک  ترورغ ،
.يدنوادخ هتشرف  نیرت  موصعم  هک  وت  رب  دورد  .دناروش  یم 

یناما مثیم  !/ ردام يا  هناخ  بلق  وت 

باتفآ .تسا  لد  راوید  رب  هتخیر  ورف  ياـهدرد  زا  یظفاحادـخ  نیع  وت ، مالـس  .تخورف  ناوت  یمن  اـیند  ماـمت  هب  ار  وت  ياـپ  يادـص 
.قاتا هب  اه  هرجنپ  زا  دوش  یم  ریزارس  دنز ، یم  رس  ماب  تشپ  باتفآ  زا  رتدوز  وت ، ياه  مشچ 

.هناخ رد  تسا  يراج  وت  ياه  سفن  يادص  اب  بآ ، يادص 

یم طخ  ار  یتخـس  هچ  ره  هرطاخ  تروضح  .تسا  یکیرات  ناج  يالب  وت ، ياپ  يادص  يوش ، یم  رادیب  هک  ار  حبـص  ناوخ  سورخ 
هـشوگ اه و  نادوان  يولگ  رد  طایح ، هچغاب و  گرهاش  رد  يا  هدناود  هشیر  وت  .يا  هناخ  بلق  وت  .زین  ار  هودنا  هچ  ره  هرطاخ  دـنز ؛

هچ .نیمز  رد  تسا  یهلا  رهم  نامدای  وت ، ياه  هناـش  .دـنک  یم  اـنب  وت  هناـش  يور  ار  شا  هنـال  قشع ، .راوید  يور  ياـه  باـق  هشوگ 
ياهزور مطالتم  يایرد  لحاس  راگزور ! ياه  نافوت  ربارب  رد  دنکشن  رهم ، سیدنت  ات  دنا  هداتسیا  رورغرپ  هچ  وت ! ياه  هناش  دنروبص 

.میاوت ياه  تبحم  نیشن  لحاس  ام  ییوت و  یگدنز 

قرو ناوت  یم  هک  ینیریـش  ياهزور  هب  دوخ ، ياه  هرطاخ  هب  تسا  ملظ  نتخانـشن ، ار  وت  ردق  .دنز  یم  وت  ياه  تسد  اب  دـیما ، ضبن 
.دز

.هتسخ ياهدبلاک  هب  دهد  یم  يژرنا  نکم ؛ غیرد  ار  تیاه  هدنخ 

نامیاه بل  هب  وت  .يا  هتخومآ  نتفر  هار  نامیاه  مدـق  هب  وت  .دـنز  یم  هسرپ  وت  درگادرگ  یلاها ، ياـه  مشچ  رداـم ! يا  هناـخ  بلق  وت 
.يا هتخومآ  نتفگ  نخس 

.میا هدش  گرزب  وت  نماد  رد  ام 

.دراد ندیسوب  وت  ياه  تسد 

.تسا ناردام  ياپ  ریز  تشهب  هک  ارچ  دراد ؛ ندیسوب  وت  ياهاپ 

! ردام يا  هناخ  بلق  وت  .تخورف  ناوت  یمن  ایند  مامت  هب  ار  وت  ياپ  يادص 

ردام تسوت  يادص  نم  راهب 
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ردام تسوت  ياضر  قح  ياضر 

تسا یفاک  وت  ياپ  ندیسوب  ارم 

ردام تسوت  ياپ  ریز  تشهب ،

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / دنلب تمان 

.داد مناشن  ار  اه  سونایقا  ردام ؛ ماقم  زا  متفگ  كاخ  اب 

.داد مناشن  ار  اه  ناشکهک  ردام ؛ ماقم  زا  متفگ  بآ  اب 

.درک شیوخ  میمش  تسم  ار  تشهب  ماشم  ششوغآ ؛ رطع  زا  متفگ  داب  اب 

.دیناشن دیشروخ  نیبج  رب  مرش  قرع  شقشع ؛ ترارح  زا  متفگ  شتآ  اب 

.تفرگ ار  تتسد  هکنآ  ردام ؟ تسیک 

ناج هب  تدرورپ  هکنآ  ردام ؟ تسیک 

داد دای  ترهم  هکنآ  ردام ؟ تسیک 

.تسادخ رون  زا  یمان  شمان ، هکنآ  ردام ؟ تسیک 

... !؟ ردام تسیک 

! داد دهاوخن  تسد  زا  ار  شیوخ  ینامسآ  رطع  مه  توسان  ياضف  رد  یتح  هک  تسا  یتوهال  يا  هژاو  ردام ،

.تسا يرادافو  قشع و  سوماق  رد  راثیا  هیآ  هیآ  ریسفت  ردام 

.تسا تبحم  رهم و  ناقرف  رد  صالخا ، هروس  هروس  لیوأت 

.تسا گرم  ات  دلوت  زا  یگدنز ، باتک  هحفص  هب  هحفص  لیلحت  ردام 

! یهلا قشع  هنییآ  رد  اهب  نارگ  یمسبت  ینعی  عمش ، ینعی ، ردام 

یم اه  هنوگ  رب  ار  اه  کـشا  هک  قشع  لد  رد  يرارـش  دریگ ! یم  ناـج  دیـشروخ  شیاـمرگ ، زا  هک  تبحم  ناتـسدوجو  رد  يا  هلعش 
.دنایور
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! اه سکع  هتفرگرابغ  ِتوکس  رد  هاتوک  يا  هرطاخ  ینعی ؛ ردام 
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؛ مشاب شیاه  تمعن  نادردق  ات  یتخومآ  نم  هب  ار  دنوادخ  مان  وت 

! مریگب دای  دوخ ، ار  نتسیز  هنوگچ  ات  یتخومآ  نم  هب  ار  ندوب  هنوگچ  وت 

.مدنب یم  لد  نامسآ ، تباجا  هب  تیاه  کشا  دای  اب  مریگ و  یم  تونق  تیاه  تسد  مان  هب 

!؟ مریگب نشج  وت  مان  هب  ار  زور » کی   » اهنت زور ، نارازه  ساپ  هب  مناوت  یم  هنوگچ 

! اه یبوخ  مامت  سوماق  رد  داب  دنلب  تمان 

! یمارگ تدای  مان و  كرابم و  تزور 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / اه هراوهگ  باوخ  رانک  تبحم ،

هریخ يا  همشچ  هب  دنا و  هدمآ  اه  لگ  نیرتابیز  .ینابرهم  هنوگراشبآ  ناتـسد  اب  دنویپ  زور  .تسا  هفطاع  ياه  همزمز  ییافوکـش  زور 
.دهد یم  شرورپ  دوخ  رد  ار  اه  یکاپ  هک  دنا  هدش 

نیرت مرگ  زور ، نیا  روضح  سح  اـب  مینیـشنب و  اـشامت  هب  ییـالال ، ياـه  هناوـج  اـب  هارمه  ار  یکدوـک  زا  ییاـیؤر  اـت  تسا  یتـصرف 
: هک مییارسب  ار  دیشروخ 

«. تسود شمراد  تسه  متسه و  ات  »

مان .دکچ  یم  زورما  قیاقد ، نتم  زا  اه  فینـصت  نیرت  تسمرـس  .تسا  هدـیچیپ  یگتفیـش  رطع  يرگن ، یم  هک  فرط  ره  زورما ، و  ... 
.تسام رمع  راهب  لباقم  رد  راوتسا ، یهوک  نوچ  هک  تسا  ینشور  زادنا  مشچ  ردام ،

.داد یم  ردام  يوب  هک  دوب  هتفهن  يزیمآ  تبحم  ياه  شزاون  اه ، هراوهگ  باوخ  رد  تسخن ، نامه  زا 

.تشاد یم  هاگن  نشور  ار  ام  ياه  بش  هک  دوب  وا  شیاین  غارچ  دیشخب و  یم  نامیا  معط  ام  ياهزور  هب  وا  ياه  هدنخ 

هطبغ تخیر ، یم  شرهمرپ  هاگن  زا  هک  ییاهرهوگ  هب  اه  بتکم  مامت  .میتخوماین  ار  قشع  وا ، كاپ  ِنماد  زج  یهاگـشزومآ  چـیه  زا 
.دندروخ یم 

ياعد زا  يا  هقردـب  اب  زونه  .میناد  یم  جاتحم  ار  دوخ  يایند  هاگن ، نآ  زا  يا  هشوگ  يانمت  هب  مییوا و  هناخ  بتکم  درگاش  مه  زونه 
.دروخ یم  مقر  ییوکین  هب  ام  تشونرس  تسا و  راومه  ام  هار  وا ،
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يداب تهزن  / تسوت ياپ  ریز  تشهب ،

! تسج دیاب  وت  ياپ  ریز  ار  تشهب 

.تسا هلصاف  مدق  کی  هزادنا  هب  هتخاس ، رارقرب  ار  شدوعوم  تشهب  دنوادخ ، هک  اجنآ  ات  يا  هداتسیا  وت  هک  اجنیا  زا 

.تسا کیدزن  تشهب  هنرگو  مینک ؛ یمن  مخ  مارتحا  عوضخ و  رس  وت ، ياپ  ریز  هب  هک  تسام  زا  روصق 

.دوش تشهب  نادیواج  يارس  ات  دراذگب  شدنزرف  نامشچ  قاور  رب  مدق  يردام  تسا  یفاک  طقف 

.دنک یم  يردام  یتسه ، ملاع  يارب  هک  تسا  ییاهیبا » ما   » نآ فطل  زا  همه  دندرک ، اطع  ردام  هب  هک  یماقم  نیا 

ارهز دوـجو  يوـنیم  غاـب  هب  شا  هشیر  تسـشن ، راـب  هـب  یتـبحم  تـخرد  دز و  رـس  يرداـم  لد  زا  یقـشع  هتوـب  اـج  ره  دورن ، تداـی 
روک قشع  لقع و  لاصتا  هطقن  تسسگ و  یم  مه  زا  ناینیمز  ناینامسآ و  نایم  دنویپ  هتشر  دوبن ، رگا  هک  ددرگ  یم  زاب  مالـسلااهیلع 

.دش یم 

ممیت ردام  ياپ  كاخ  رب  دـیاب  شیوخ  دوجو  تراـهط  يارب  تسین ، یهار  مالـسلااهیلع  همطاـف  ياـپ  ریز  رثوک  همـشچ  هب  یتقو  سپ 
.درک

یجنپ هجیدخ  !/ ردام نک ، میاعد 

ناتـشگنارس زا  ار  ضحم  تفوطع  .دریگ  یم  ناج  یگدـنز  وت  هاگن  دادـتما  رد  هار ! رد  هزات  ناراهبون  یلاوت  تمان  توارط  يا  ردام ،
.تسا نم  اب  تهاگن  توارط  یتقو  تسا ؛ هاتوک  میارب  نامسآ  هار  وت ، اب  .دنز  یم  هناوج  قشع  تا  ینابرهم 

.دشک یم  شتآ  هب  ار  مدوجو  دنب  دنب  تمان ، ردام !

.دنراد وت  رهم  نماد  هب  رس  اه  هتشرف 

! قشع یگنارک  یب  ات  منزب  لاب  ار  تهاگن  یتوهال  زرم  اهر و  موش  يا  هدنرپ  راذگب 

.تسوت ینابرهم  هظحل  کی  حرش  اه ، هناقشاع  مامت 

.دنک یم  عولط  باتفآ  تا ، یناشیپ  يادنلب  زا 
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هک وت  .دـنز  یم  وت  ياه  سفن  گنهآ  برـض  اب  تایح ، ياه  هقیقـش  دراد ! وت  ساسحا  هفطاع و  ياـه  هناـش  رب  رـس  یگدـنز  رداـم !
مهاوخنرب وت  رهم  نماد  زا  رس  مرمع  هشیمه  ات  .ندوب  وت  رانک  رد  ندوب و  وت  اب  دراد  بیرغ  یشمارآ  .دریگ  یم  ناج  زیچ  همه  یشاب ،

! تشاد

! تسا هدنزارب  ار  تتماق  هفطاع ، نهاریپ  ردقچ 

.دپت یم  تایح  ضبن  دریگ و  یم  ناج  یگدنز  تا ، هنابش  ییالال  نیلوا  زا  تسرد 

.دزاس یم  رطعم  ار ، فارطا  ياوه  دنک و  یم  رپ  ار  هناخ  ياضف  تا ، یتشهب  هحیار  دنز ! یم  ار  لوا  فرح  قشع  وت  سوماق  رد 

مدـق .تا  هناردام  ياـه  شزاون  سیخ  ار  ما  یگنتلد  ياـه  هظحل  يدرک و  ناـمهیم  مسبت  کـی  شمارآ  هب  ار  ما  هتفـشآ  ياـه  باوخ 
انعم وت  رد  زیچ  همه  شنیرفآ ! هصرع  رد  يدـنوادخ  لیدـب  یب  راکهاش  وت  .دـنک  یم  هفوکـش  تیاه  ماگ  ریز  تشهب ، يراد و  یمرب 

ار شا  یلالز  هک  سونایقا  دوبر ، تراسخر  زا  وب  گنر و  هک  لگ  تسا ، هتفرگ  تناـما  هب  ار  تتماـق  يراوتـسا  هک  تخرد  دوش ؛ یم 
.تسوت گرزب  كاپ و  حور  راد  ماو 

یم ایند ، يوهاـیه  زا  مسرت  یم  ریگب ؛ تشوغآ  رد  ما  یکدوک  ناـمز  ناـمه  لـثم  ارم  نزب و  مدـق  ما  یگنتلد  ياـه  هچوک  رد  رداـم !
.موش مگ  نوماریپ  ناهج  یلایخ  یب  یغولش و  رد  مسرت 

.مدیمهف تیاه  بش  همین  هنامرحم و  يوگو  تفگ  زا  ار  نیا  نم  يدلب ؛ ار  ادخ  هجهل  وت  ناوخب ؛ ییالال  میارب  ادخ  هجهل  هب  ردام !

! ربب نامسآ  ياه  هچوک  هب  دوخ  اب  ارم 

؛ نک دای  مه  ارم  تا  هناقشاع  ياه  هسلخ  رد  ادخ ، ینابرهم  هناش  رب  يراذگ  یم  رس  هک  راب  ره  ردام !

! دوش مهار  هقردب  تیاعد  راذگب 

.تسا یتخب  شوخ  هزاورد  دیلک  وت  ياعد 

! یگدنز مخ  چیپرپ و  ياه  هداج  يارب  مشاب  هتشاد  يراب  هلوک  راذگب 

هدازربکا ریما  / تبحم ناماد 

.ار تمان  فیصوت  دنا  هدز  یگدنامرد  هناچ  ریز  تسد  اه  هژاو 

.تسین نآ  حرش  ناوت  ار  يا  هلمج  چیه  هک  تسا  نانچ  نآ  تا  ینابرهم  هوکش 

.دشاب تا  ینامسآ  ماقم  روخ  رد  ات  تسین  يا  هژاو  چیه  مدادم ، کچوک  نهذ  رد 
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.قشع رهم و  لالز  ياه  همشچرس  زا  هتفرگ  نایرج  ییاهدور  نایرج ؛ رد  ياهدور  اب  دنا  هدروخ  دنویپ  تناتسد 

.دتسیاب ياپ  رب  یتح  وت  یب  تسین  رداق  هک  کچوک  ردق  نآ  کچوک ؛ تسا  يا  هژاو  قشع ،

خرـس دنیـشن  یم  راب  هب  تناتـسد  رد  راهب ، .هدیزگ  نادـند  هب  تریح  تشگنا  هداهن و  تناماد  هب  زجع  رـس  هک  تسا  یکدوک  قشع » »
.دنَاوت دـنخبل  زا  مهبم  یحرط  دـیپس ، ياه  هفوکـش  .دـنهد  یم  هویم  وت  كربتم  مان  اب  بیـس ، تخرد  ره  ياه  هخاش  .ار  اه  لگ  نیرت 

.نازخ درس  لایخ  زا  رود  هب  دنام ؛ یم  يراهب  هشیمه  تناتسد  رد  لگ  .دسر  یم  ییابیز  جوا  هب  هک  تسوت  اب  هدنخ 

اب نم  .ما  یباتفآ  نینچ  نیا  هک  تسا  نم  یگدـنز  رـس  رب  تا  هیاس  زین  داش و  ینایرج  رد  تسا ؛ نایرج  رد  ما  یگدـنز  رگا  تسوت  اب 
زا يا  هیاس  نم ، ندوب  .تسوت  اب  نم  ندوب  متـسه ؛ وت  اب  نم  .مور  یم  شیپ  یگدادلد  هیلا  یهتنم  ات  رمع ، لاّیـس  تکرح  رد  هک  ماوت 

! ردام تسوت ، ندوب 

یباتفآ رد  ما  هدیسوب  ار  نامسآ  حیلم  یناشیپ  مسوب ، یم  هک  ار  تناتسد  .ما  هتشاذگ  ناهج  قرف  رب  اپ  مراذگ ، یم  هک  تناوناز  رب  رس 
 . ...نت گر  رد  ناج  هک  نانچ  نآ  يا ؛ هدرک  ادیپ  نایرج  میاه  گر  رد  هک  یتسه  وت  نیا  .شزور  نیرت 

.منیشنب فیصوت  هب  ار  وت  ات  ما  هدز  ادص  ار  میاه  هژاو 

جوا یباتفآ و  ياـنعم  يراـهب ! رداـم  دوخ ، وت  دـنچ  ره  مراذـگب ؛ ترـس  رب  اـهنآ و  زا  مزاـسب  یجاـت  اـت  ما  هدرک  عمج  ار  میاـه  لزغ 
! یگدنز

! ردام منک ، یم  ساسحا  شیوخ  رس  رب  هدرتسگ  یناب  هیاس  نانوچ  ار  تشزاون  ناتسد  .تسوت  ناتسد  رد  نم  یتخب  شوخ 

نایمیکح تاداسلا  زانهم  / ایح میرح  رد 

.تسکش ار  لهج  هتسب  راصح  ایح ، میرح  رد  هک  وا  مان  هب  نز ، مان  هب  يزور  داب  هنادواج 

دنشاب هتسناوت  هکنآ  یب  تخیر ؛ ورف  ار  شمادنا  نانکش ، نامیپ  موجه  هک  وا  مه  فافع ؛ خیرات  ِنیشنالاب  مالـسلااهیلع ، همطاف  مان  هب 
.اباب هتسخ  ياه  هناش  اهنت و  ياه  تسد  ِردام  دنزادنارب ؛ وا  بجح  تماق  يادنلب  زا  هدرپ 

دوب میتی  دمحم  دوبن  رگا  ارهز  »

« دوب میقع  تیالو  زبس  لخن  رابرپ 
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رادـتقا ریز  رفـس ، هداج  داد و  ياج  هنیـس  رد  ار  شیالوم  تیالو  يرهاوخ ، ماقم  رد  هک  البرک  لوا  يوناب  مالـسلااهیلع ، بنیز  مان  هب 
.داد انعم  شیوخ  ياه  يروبص  همیخ  رد  ار  اونین  تماقتسا  دش و  راومه  شیاه  ماگ 

ار نانز  روگ  هب  هدنز  تیصخش  دش و  هدنز  مالسا  هب  هک  یلد  نابز و  نهذ و  نیلوا  مالسا ، يوناب  نیلوا  مالـسلااهیلع ، هجیدخ  مان  هب 
.درک ایحا 

.دروآ دیدپ  مالسا  هدنلاب  تایح  ضحم  یناماد  دوخ ، تورث  هنماد  زا  هک  تواخس  يوناب 

كاشاخ كاخ و  زا  یناـفوت  رد  تخاـس و  هناـگی  يرداـم  عون  رد  ار  وا  شناـج ، سدـقت  هک  تیونعم  كرد و  يوناـب  میرم ، ماـن  هب 
یتسود و ربـمغیپ  ینارون  نمأـم  اـت  داد  تمظع  ار  وا  ناـج  یگتـسیاش  دـنوادخ ، درک و  نشور  ار  تباـجن  فافـش  مشچ  اـه ، تمهت 

.دوش تبحم 

.دهد یم  هانپ  ییانشآ  ناتسبش  رد  ار  اه  لد  تبرغ  یناراب ، ياهزور  نیرت  هنابیرغ  رد  هک  تمارک  يوناب  مالسلااهیلع  هموصعم  مان  هب 

قـشع شناتـسآ ، حیرـض و  روضح و  يانـشور  دراک و  یم  كاخ  تارذ  لد  رد  ار  ینامـسآ  یتکرب  يامرگ  شا ، يراوگرزب  باتفآ 
.دهد یم  زاورپ  هّنجلا » یف  انل  یعفشا   » ات ار  نارئاز 

.تفرگ غارس  شکاپ  ناماد  زا  دیاب  ار  جارعم »  » یناشن هک  نز  مان  هب  و  ... 

.تسکش ار  لهج  هتسب  راصح  ایح ، میرح  رد  هک  وا  مان  هب  نز ؛ مان  هب  يزور  داب  هنادواج 

هداز یقت  هبیط  / یتسه گنر  نیرتابیز 

.منک یم  اشامت  وت  مادنا  رب  ار  تقیقح  یکاپ  .منیب  یم  وت  رد  ار  زور  يدیپس 

نآ یتشذگ ، تدوجو  زا  هک  ماگنه  نآ  تا ؛ هفقو  یب  ياه  يراد  هدـنز  بش  رد  میوگ  یم  ساپـس  ار  وت  ردام ! يراج ، نابرهم  حور 
دایرف منداتـسیا ، نیلوا  رد  هک  ماگنه  نآ  يدرک ، ما  يرای  مدق  هب  مدـق  یتشاذـگ و  مناتـسد  رد  تسد  ما  یکدوک  ماگ  ره  هک  ماگنه 

.يدروآرب يداش 

هدیچیپ .ییایند  قافتا  نیرتدیپس  وت  .تا  يردام  رهم  مامت  هزادـنا  هب  مقـشاع  ار  وت  .تیاه  ینابرهم  همه  هزادـنا  هب  مراد  تسود  ار  وت 
.هتشرف ناسب  يدمآ  اه ، جنر  زا  يا  هلاه  رد 

.كاپ رثوک  نوچ  اه ، ینابرهم  لالز  راس  همشچ  رد  يدش  قلخ 

ص:139

هرامش 86 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 181 

http://www.ghaemiyeh.com


هقاس ات  يدـیرخ ، ناج  هب  ار  اهدرد  تبلق ، شپت  ره  رد  .يدروآ  بات  ار  اسرف  تقاـط  ياـهدرد  هوبنا  يدـیرخ و  دوخ  هب  ار  اـه  جـنر 
.دوش دنمونت  مناج  فیعض  ياه 

رب هک  ماگنه  نآ  ار  وت  نابرهم  ياه  تسد  .یتخب  شوخ  نامسآ  رد  لاب  کبس  ییوتسرپ  حبص ، زیگنا  لد  لایخ  رد  یتسه  یمیسن  وت 
یم مدوجو  مامت  اـب  ار  تنیـشن  لد  همزمز  ار و  وت  يراـج  يادـص  .میاـه  يزوریپ  ماـمت  رد  تشاد  مهاوخ  داـی  هب  يدیـشک  یم  مرس 

.مونش

! میاه یگتسخ  رد  یتسه  ما  یهاگنابش  شمارآ  ما و  یگدنز  رد  یتسه  يدیپس  حبص  وت 

«. دوب ردام  دیرخ  یم  ارم  زان  هک  یسک  ، » تشاد مهاوخ  دای  هب  هشیمه 

.دوب ردام  درکن ، شا  هتسخ  نم  ياه  هناهب  هاگ  چیه  هک  یسک 

.تسا یگدنز  ناماد  هب  هدنبیز  ییابیز  تایح و  مادنا  رب  هدیچیپ  يرفولین  ردام ،

.یفاکشب تکچوک  هناورپ  يارب  ار  زاورپ  ياه  هلیپ  ات  يزوس  یم  هناورپ  نوچ  هک  ییوت  ردام !

اب منیب  یم  ار  وت  ما ، هداتـسیا  هک  زورما  .مداتفا  یم  نیمز  هب  هک  ار  ییاـهزور  هاـگ  هیکت  درک  مهاوخن  شومارف  ما ، هداتـسیا  هک  زورما 
یم ار  وت  فیطل  ناتـسد  .تسا  هتـسب  شقن  ابیز  هچ  هک  منیب  یم  یگدـنز  مامت  رد  ار  تیاه  شزاون  زا  یگنر  .تیاه  يراکادـف  مامت 

.هناردام شزاون  تبحم و  ره  رد  دنشک  یم  ریوصت  هب  ار  رهم  دنلب  يانعم  هک  منیب 

! یتسه ما  یتسه  گنر  نیرتابیز  وت  ردام !

يریما نیسح  /؟ ردام میوگب  هچ  زا 

؟ يا هدمآ  تشهب  زا  یتبحم و  هداز  تسادخ و  ناتسد  همادا  تنابرهم ، ياه  تسد  هکنیا  زا  يراثیا ؟ زاغآ  وت  هکنیا  زا  میوگب ؟ هچ  زا 

زا رپ  شوغآ  کی  زا  کـیدزن ، يانـشآ  سح  کـی  زا  يزیربل  يراـب و  یم  تبحم  ناتـشگنارس  زا  هک  یقـشع  دـنلب  هاـگن  ياوجن  وت 
، قشع وترپ  عشعشت  ات  راهب  وت ، شوغآ  رد  مدش ! یمن  غراف  نآ  زا  مد  کی  دوب و  ندیمرآ  ياج  تشوغآ  رد  هشیمه  شاک  شـشخب ،

.ار تبحم  دهد و  یم  مدای  ار  ینابرهم  زامن ، ییالال  نذؤم  ریبکت  نیلوا  رد  دیما ، دنک و  یم  رادیب  ار  اهوزرآ  هدز  ناتسمز  نت 
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اب یلزا ، دـهع  اب  دوب  یتبارق  ار  وت  ناسنا ! یلزا  تبرغ  درـس و  راگزور  یگتـسخ  رد  ار  تهآ  توکلم  يادـص  مدرک  یمن  مگ  شاک 
! مردام میوگ  یم  تسار  .رشب  كاپ  ترطف 

.ار تنم  یب  هدننیرفآ  يوب  مدینش ؛ یم  ار  ادخ  يوب  تشوغآ ، زا 

یتخاس یمرگ  یسرک  ار  تناتسمز  هدروخ  كرت  ناتسد  هک  تسوت  قشع  يوگم  زار  ندرمـش  کچوک  نتفگ ، یتقو  میوگب ، هچ  زا 
ییالال ياجه  هب  اجه  نم  درک و  یجه  میارب  ار  هدنخ  هک  دوب  زوسلد  یملعم  تیاه  کشا  دـپتب و  هناقـشاع  دـبا  ات  مکچوک ، بلق  ات 

.مراد دای  هب  زونه  ار  تا 

؟ تسا دیحوت  عطاق  ناهرب  تا  ینابرهم  یتقو  میوگب ، هچ  زا 

.مشاب شقشاع  دشاب و  مقشاع  ات  دیرفآ  هک  وا  نوچمه  يرادب ، متسود  ات  يدروآ  میایند  هب  وت 

یمیظعلادبع همطاف  !/ دنخب یتخل 

؟ منک زاربا  مناوت  یم  هلمج  مادک  اب  ار  منورد  قایتشا 

.منز یم  دایرف  ما  یلاخ  ياه  تسد  اب  ار  ما  یکچوک 

.تهاگن تیاضر  نامسآ  تمس  هب  دنز  یم  وسوس  میاه  مشچ 

! یگدنز روش  نم  رد  دریگب  ناج  ات  دنخب  یتخل 

.متسه تا  ییادخ  تبحم  دنمزاین  نم  هک  ار  مداب  رد  هدش  اهر  ناوسیگ  نک  شزاون  یمک 

! شاب تدوخ  يارب  زورما  مک  تسد  تسوت ؛ زور  زورما 

.يدیزگرب تدوخ  ياج  هب  ار  نم  هشیمه  يدرکن و  ریگ  تدوخ  نم و  ِیهارود  نایم  تقو  چیه 

.يدرک نم  شرورپ  رنه  فقو  ار  تدوخ  هک  يراگزور  نز  نیرتدنمرنه  وت 

.دنز یم  جوم  تتوکس  رد  تا ، هتفگن  ياه  فرح  تتسدرود و  ياهوزرآ 

.يدرک هدنمرش  ارم  تا  هناعضاوتم  وفع  اب  يدرکن و  یتیاکش  چیه  میاه  یهاتوک  ربارب  رد 

! ردام

! ریذپب تسا ، هدروآ  هیده  تیارب  ساپس  هفوکش  دبس  دبس  هک  ار  ما  هناریقح  ياه  تسد 
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! كرابم تزور  ردام » »
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هللا همحر  ینیمخ  ماما  تدالو 

يدمحم سابع  / دش دلوتم  وت  اب  قشع 

.يدیبات نامکیرات  ياه  بش  رب  میتشاد ، غارس  نامسآ  رد  هک  اه  هراتس  مامت  زا  رت  نشور 

.درک سح  ار  یسوم  ندمآ  هک  لین  نوچمه  دندرک ؛ سح  اهدور  مامت  ار  تندمآ 

.دندناوخ اه  تشد  شوگ  رد  اهداب  ار  تمان 

.يدنابات نامرات  ياه  بش  هب  باتفآ ، اب  ار  يدازآ  وت  .درک  رپ  ار  نامیاه  هنیس  تندمآ  اب  هک  دوب  يا  هدش  شومارف  قشع ،

.وت ندید  يارب  دندمآ  ایند  هب  اه  هنیآ  مامت 

.دندمآ ام  هدش  مگ  ياه  تسد  يریگتـسد  يارب  وت  ياه  تسد  .دنا  هدرک  یگدنز  یبآ  ياهایرد  قوش  نوچ  اهدور ، مامت  ار  وت  مان 
.یناتساب یهم  میدوب ؛ هدش  مگ  ظیلغ  یهم  رد  ینالوط  ياهزور  ام 

هب لاس  ياه  لاس  ام  .دوب  هدرک  ناهنپ  ندـمت  ياه  هارگرزب  رد  ار  بش  هام  .دـندوب  هدرک  ریقف  ار  نامیاه  بیج  یتنطلـس ، ياـه  جاـت 
نامدوخ ام  .میدوب  هدرک  مگ  ندمت  ریقف  ياهزور  رد  ار  نامیدازآ  ام  .میدوب  هدنام  هنسرگ  دورمن ، دنمهوکش  ياهرالات  ندید  قوش 

.دنتشادن نتشون  يان  اه  ملق  .دندوب  لال  نامتاملک  مامت  وت ، زا  شیپ  .یتنطلس  هلاس  رازه  دنچ  ياه  نشج  رد  میدوب  هدرک  مگ  مه  ار 
.دندوب هداد  اه  گرگ  ینابش  هب  نت  اه  هرب  وت ، ینابش  زا  شیپ 
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ياه غاب  هب  ار  راهب  یسک  هشیمه  .دربب  باتفآ  ینامهم  هب  ار  ام  هک  هدوب  یسک  هشیمه  .تسا  هدمآ  يریگتسد  يارب  یـسک  هشیمه  اما 
.درب دهاوخ  زور  ياشامت  هب  ار  ام  رون ، سنج  زا  یسک  هشیمه  .تسا  هدروآ  نیچرپ  یب 

ار نید  یب  ياه  تب  هّللا ، لیلخ  نوچمه  ات  يدمآ  ینازرلب ، ار  اهدورمن  تنطلـس  ياه  نوتـس  ات  يدمآ  یـسوم ، نوچمه  يدمآ  وت  و 
ياه هچوک  نیدرورف ، تفرگ و  تشهبیدرا  يوب  كاخ ، وت  اب  .یـشاب  ام  ینافوت  رفاـک و  ياـهزور  يادـخان  اـت  يدـمآ  .ینزب  ندرگ 

.دنکآ وت  رطع  زا  ناتسبات  لد  رد  ار  نیمخ » »

.دش دلوتم  وت  اب  هرابود  قشع ، تشاذگ و  نیمخ  گنتلد  ياه  هچوک  هب  مدق  راهب ، وت  اب 

.تسبرب تخر  نیگمغ  ياه  هرهچ  زا  رابغ  دش و  هدش  شومارف  ياه  هنیآ  نامهم  دنخبل ، يدمآ ، وت  هک  یتقو 

رب یگدـنز  زاب  اه  کشجنگ  .دندیـشک  نامـسآ  رد  ار  وت  ریوصت  نارتوبک ، دـندرک و  یتشآ  زاورپ  اب  هرابود  تندـمآ  اـب  اـه  تخرد 
تندـید يارب  اه  هراتـس  دز و  طخ  ار  اه  یکیرات  مامت  زور ، دـش و  زاغآ  رحـس  يدـمآ ، هک  وت  .دـندرک  زاوآ  ار  هاتوک  ياـه  نیچرپ 

نامیاهرتفد هناقشاع ، ياهرعش  دنیارسب و  ار  وت  ات  دندش  هنارت  هناقـشاع ، تاملک  .درک  یباتهم  ار  نامیاه  بش  هام ، دندیـشک و  فص 
.دندرک رپ  ار 

.درک یتشآ  اه  هرفس  اب  تکرب  دش و  نابرهم  نیمز  اب  راهب  تندمآ ، اب 

باتفآ تمـس  هب  اه  هرجنپ  دـندش و  ابیز  ینادعمـش  ياه  لگ  .دـندرک  ناربج  تمحر  ياه  ناراب  اب  ار  ناشندـیرابن  ياه  لاـس  اـهربا 
.راب رگید  دش  زاغآ  وت  اب  قشع  يدش و  دلوتم  وت  .دندیخرچ 

نیدلاردب مظاکدمحم  / حبص زا  رت  نشور 

هک يداش  نهاریپ  اب  داب  .دـنهد  یم  رـس  ار  شیور  عولط  ایند ، ماب  رب  قوش  زا  ییاه  لگ  .دزیر  یم  راهب  شود  يور  رون ، زا  يراـشبآ 
.تسا هتساخرب  داب » كرابم   » ياه فینصت  توکس ، هرجنح  زا  دیآ  یم  نامارخ  تسا ، هدرک  نت  رب 

رد قشع ، .دنهد  یم  ون  یمالـس  وا  هب  حبـص ، تاعاس  همه  .شمان  دیـشروخ  تمـس  هب  دنود  یم  اه  لزغ  همه  هک  تسا  هدمآ  يدرم 
.تفرگ دهاوخ  اوأم  وا  يابع  زا  يا  هشوگ 
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ییاهزارف .دوش  یم  يراج  وا  مالک  رد  تشهبیدرا  زا  ییاه  همـشچ  .دـش  دـنهاوخ  هریخ  وا  هماـمع  تینارون  هب  زبس ، ياـه  هاـگن  همه 
.تسوا ياهزور  نیتسآ  رد  ناسنا ، تیوه  زا  مهم 

اه هلابز  رد  توغاط ، يادص  هدنام  هت  .دریگب  رارق  دوخ  ياج  رـس  زیچ  همه  دوش و  هدنار  رون ، طش  زا  یکیرات  ملب  ات  تسا  هدـمآ  وا 
.دوش هتخیر 

ناـمتخاس هک  تسوا  تسا ؛ هتفهن  وا  ناتـسد  تشونرـس  رد  نشور  ییادرف  .دـیآرد  هزرل  هب  روج ، خاـک  نوتـسراهچ  اـت  تسا  هدـمآ 
.دنک یم  انب  نایناهج  لباقم  ار  تعانق  باذج 

هب ناوج ، ياه  گربلگ  ثیدح  وا  سرد  سالک  رد  .دوب  دهاوخ  وا  بتکم  زا  يدرگاش  تفوطع ، .دـنلاب  یم  وا  هب  رادـتقا ، ياه  ماگ 
اه و هروکهد  رد  تلادع  ياه  هرفس  .دنوش  یم  گنررپ  اه  تونق  .دبای  یم  شیازفا  نابرهم  ياه  هاگن  ژاریت  .دوش  یم  رشتنم  تعرس 

هدـیپس مامت  ات  دـنک  یم  لطاب  ار  اه  یهایـس  همانـسانش  ناـمیا ، زا  نازورف  یلعـشم  اـب  يدرم  .دوش  یم  هدرتسگ  اـیفارغج ، رود  طاـقن 
داسف ياه  هچوک  نیرت  نایرع  هب  ار  اوقت  سابل  ات  تسا  هدـمآ  هناگی  يا  هوسا  .دـنیامیپب  ار  یگدـنز  هداج  هدوسآ ، یـسفن  اب  ناـهاوخ 

.شراگزور ياه  تب  نتسکش  زا  تسا  یتلاسر  مالسلا ، هیلع  میهاربا  هار  همادا  .دناشوپب 

.تسا ینیمخ »  » شمان هک  دور  یم  يدرم  گرزب  لابقتسا  هب  تاولص ، کی  اب  خیرات ،

یجنپ هجیدخ  / دیآ یم  هللا  حور 

دنا و هدرک  مایق  ار  شندمآ  اه  هناوج  هک  تسا  هار  رد  هزات  يراهب  دیاش  .كاخ  تعـسو  رب  دزو  یم  شوخ  يرطع  نیمخ »  » ناماد زا 
شنابل رب  هناورپ  رازه  هک  يراـهب  دراد ، شیور  ییافوکـش و  هزجعم  نیتسآ ، رد  هک  يراـهب  دـنا ؛ هدیـشک  فص  ار  شمدـقم  اـهورس 

.دنهد یم  رس  ییاهر  هنارت 

یم مهرد  ار  يولهپ  سوحنم  علاط  شا ، ینارون  عاعش  اب  هک  يا  هراتس  دنک ؛ یم  روهظ  يراد  هلابند  هراتس  نیمخ »  » نامسآ رد  زورما 
.دچیپ

.دنا بات  یب  ردق  نیا  هک  دنا  هدیمهف  اه  يرانق  منامگ  هب  .دراد  تسد  رد  ار  اه  سفق  مامت  دیلک  هک  يراهب 

تمظع هیاس  رد  یناهج  .دنک  یم  رطعم  ار  نطو  كاخ  شیاه ، مدـق  شوخ  هحیار  زا  دوش و  یم  رهاظ  ایند  هناتـسآ  رد  هتـسهآ  راهب ،
.نئمطم مارآ و  دیآ ؛ یم  هّللا  حور  .دیاسآ  یم  شمان 

.دبوشآ مهرد  ار  ناطیش  هلاس  سوباک 2500  يزور  ات  كاخ  هلاس  نیدنچ  باوخ  رب  دراذگ  یم  مدق 
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، حون نوچ  ار  ثداوـح  ناـفوت  اـت  دزادـنا  یم  رگنل  تعیرـش » » راـنک تسرد  یناریح ، ینادرگرـس و  ياـه  جوـم  ناـما  یب  ناـیغط  رد 
.دوش نابیتشک 

.دوبن ضارتعا  يارای  ار  یسک  دمآ و  یم  دورف  نیمزرس ، نیا  هدرگ  رب  ندمتم  رامعتسا  هنایزات  هک  دوب  یلاسرید 

هرابود ار  يدرم  ناوج  تریغ و  ات  دنادرگزاب ، ناشهاگن  هب  ار  غورف  ات  دندوب  هتـسشن  راظتنا  هب  ار  ییاحیـسم  روهظ  رظتنم ، ياه  مشچ 
؛ دنک هدنز 

! دمآ هّللا  حور  دیمد و  دهاوخ  تداهش  حور  نطو  ناج  یب  دبلاک  رب  هک  ییاحیسم 

ات دنک ، قلخ  يرگید  همانهاش  ات  راو  متـسر  دیـشک  دـق  يدرم  نیمز  ناریا  نیریز  ياه  هیال  زا  یناتـساب ، یناریا و  ندـمت  لد  زا  ایوگ 
.اه شوایس  نوخ  تمیق  هب  یتح  دنارب ؛ نوریب  نطو  كاخ  زا  ار  هنامز  بایسارفا 

.دروآ گرزب  يا  هزجعم  ناطیش ، هلاس  نیدنچ  يوداج  نتسکش  يارب  .دروآ  یم  یگدنز  تراشب  هشیدنا ، ناگدرم  يارب 

.دنزب مقر  ار  تلم  کی  تشونرس  تسا  رارق  هک  تسا  یکدوک  دلوت  هار  هب  مشچ  نیمخ » »

هدازربکا ریما  / نامسآ دنزرف 

.دیسر وت  یلجت  هب  تبون  هکنیا  ات  ...تشذگ  اه  نرق  .تشذگ  اه  هام  ...تشذگ  اه  هتفه  ...تشذگ  اهزور 

كرس ار  وت  هاگن  مطالت  ام ، رارق  یب  يایند  ملاع ! یکاخ  دیشروخ  یکاخ ! دیـشروخ  تسا ، هدمآ  دیما  ياه  هنارک  زا  وت  عولط  تقو 
.نامز راوید  سپ  زا  دشک  یم 

رس ياهداب  ربارب  رد  دنک  رپس  هنیـس  دنک و  تسار  ار  رابکتـسا  راب  ریز  هدش  مخ  دق  ات  یتماق » دق   » هب دراد  زاین  رگید  راب  کی  مالـسا ،
.هتشاذگ نایغط  هب 

.تسا هدرک  زاغآ  ندیپت  ادخ  يارب  طقف  هک  یبلق  .هنیس  رد  رون  زا  یبلق  تسد و  رد  دیما  زا  یغارچ  اب  تسا  هدش  تندمآ  تبون 

همطاف تردام  تسا ؛ یتسه  ردام  هک  وا  تسا ، هتشاذگ  كاخ  رب  اپ  اه ، ناسنا  نیرتهب  هک  يزور  رد  تسرد  دنا ، هتسب  نیذآ  ار  هناخ 
.اه بش  نیرت  هریت  ربارب  رد  درک  یهاوخ  ملع  دق  اه ، لاس  زا  سپ  هک  تسا  يراج  تناگر  رد  همطاف  نوخ  .میوگ  یم  ار 
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.دشک یم  راظتنا  ار  تندمآ  نطو ، .تسا  هدش  تندمآ  تبون 

.دپت یم  ار  وت  اه  نامسآ  ضبن 

.وا نیرز  حول  رب  دشاب  يرابتعا  تمان  ات  دیشک  یم  ار  وت  ياشگ  هرگ  ناتسد  راظتنا  ام ، بالقنا 

.دیشک یم  راظتنا  ار  وت  مان  اهنت  بالقنا  نیا  دناسانش ؛ یم  نایناهج  هب  ار  بالقنا  دنس  نشور ، ییاضما  دننام  هک  تسوت  مان  اهنت 

«. تسین هدش  هتخانش  ینیمخ  مان  یب  ناریا  یمالسا  بالقنا  »

يریما نیسح  / ادخ حور  رب  مالس 

نزهار چـیپ ، رد  چـیپ  ياه  هداج  رد  .تسا  هتـسکش  خاک  رازه  ناویا  قاط  رهـش ، رازه  رد  هوک  رازه  تشپ  دـیرگنب ! ار  اهرهـش  داوس 
.دنا هداتف  ورف  اه  بسا  زا  ایند  نید و  ياه 

.دش دنلب  ربکا  هّللا  هب  ینذؤم  يادص  دنلب ، ياه  جرب  يالاب 

! دروآ یمرد  هزرل  هب  ار  یناهج  شا  هنوگردیح  يادص  هک  یکدوک  ياه  مایپ  رب  مالس 

! دناسر ناهج  ناگنهرباپ  شوگ  هب  ار  رابکتسا  ياه  ناوختسا  نتسکش  يادص  هک  یکدوک  ياه  ماگ  رب  مالس 

نید هتشگ و  یلوتـسم  ناهج  رب  متـس  هک  هاگ  نآ  دش ؛ ناهج  رب  نافعـضتسم  تموکح  گنهآ  شیپ  هک  یکدوک  ياه  ماگ  رب  مالس 
! دروخ یم  كاخ  اهاسیلک  اهدجسم و  هشوگ  رد  ینامسآ ، ياه  باتک  يال  هبال  رد 

ناگدناماو هب  ار  نید  تموکح  دیون  تشگ و  ینیمز  ياه  هزیرغ  رصع  رد  نامدرم  ترطف  هدننکایحا  هک  یکدوک  ياه  ماگ  رب  مالس 
! داد ایند  نید و  كاغم 

! هّللا حور  رب  مالس  رشب ! نیون  تایح  رگزاغآ  رب  مالس  نهآ ! رصع  رد  ادخ  يوب  رب  مالس 
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یعامتجا نیمأت  یتسیزهب و  زور 

یجنپ هجیدخ  / هشیدنا زاورپ  زور 

.یگنتلد ياهورهار  تولخ  توکس و  رد  دچیپ  یم  ترادخرچ  یلدنص  نینط 

.تیاهاپ نتشادن  رد  يراد  لد  رد  گرزب  یترسح  مناد  یم 

.یگتسخ چیه  یب  يا  هدیود  ار  یگدنز  ياه  هداج  تلایخ  رد  ردقچ  مناد  یم 

.يرادرب مدق  نم  ياهاپ  اب  ار  تیاهایؤر  ياه  هچوک  سپ ، نیا  زا  ات  مشخبب  وت  هب  ار  میاهاپ  مراد  تسود 

.ار تگنرکی  يایند  ینز  یم  کلپ  دیپس و  تسدکی  هرجنپ  تشپ  يا  هتسشن 

.ار اه  تخرد  اه  لگ  یشک و  یم  ریوصت  هب  ار  دیشروخ  تنهذ  رد  ار و  تدیپس  رسارس  يایند 

.منیشنب اشامت  هب  ار  ناهج  وت  ياه  مشچ  هچیرد  زا  مراد  تسود  نم 

.منک ادیپ  وت  هاگن  زا  ار  اشامت  هدشمگ  يایاوز  مراد  تسود 

.نم غولش  گنراگنر و  يایند  تمس  هب  نک  زاب  ار  تهاگن  هرجنپ 

! ار دیشروخ  ار و  هوک  مرگنب  فافش  ات  راذگب 

یتولخ رد  .دننک  تبحص  وت  اب  تاکرح ، گنهآ  هب  هک  ار  ییاه  تسد  اه و  بل  راظتنا  یشک ؛ یم  راظتنا  لال ، هتـسب و  ياهرد  تشپ 
یندینـش ردقچ  ایـشا ، یقیـسوم  ینک ؛ یم  سمل  ینیب ، یم  ار  اه  فرح  وت  .دراد  يرگید  موهفم  وت  ناهج  رد  ادـص  .يروانـش  قیمع 

، ور هبور  هنیآ  رد  نم  وت ! يایند  رد  تسا 
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ياهایؤر رد  هک  یکدوک  درک ؛ یم  مسجم  ار  شیاهوزرآ  یشاقن و  يایؤر  رد  دش  یم  لح  اما  تشادن ؛ تسد  هک  مدید  ار  یکدوک 
.دوب ملاس  هدماین ، دیاش  تسدرود و 

«. ندوب  » هشیدـنا رد  نک  اهر  ار  تدوخ  روایب ! یگدـنز  دای  هب  ار  تدوجو »  » .تیاه ییاناوت  مامت  ییافوکـش  زور  تسوت ؛ زور  زورما 
 . ...یشک یم  سفن  يا ، هدنز  وت 

! نزب دایرف  ار  تیاه  هشیدنا  يراشرس ! هدادادخ  ياهدادعتسا  زا  وت  یناوتان ! يراویدراهچ  زا  نک  رارف 

! زادنارب ار  رهاظ  ياه  هدرپ  دنتسین ! ندید  هب  رداق  هک  ییاه  مشچ  هب  ور  ار  تنورد  ياه  هچیرد  نک  زاب 

! نزب دایرف  دننیبب ! ار  وت  دنونشب ، ار  وت  دنمهفب ، ار  وت  راذگب 

! دنک میسرت  ار  دوخ  وت  هاگن  زا  ددنبب و  ار  شیاه  مشچ  ایند  يا  هظحل  راذگب  دننک ؛ تبحص  وت  ياج  هب  تیاه  یشاقن  راذگب 

ياه هچوک  مامت  هب  ار  تروضح  شوخ  رطع  تا ! هشیدـنا  حور و  زاورپ  زور  تیاه ، نتـساوخ  مامت  شیور  زور  تسوت ؛ زور  زورما 
حور تعـسو  هب  ناسنا  یگرزب  دمهفب  ایند  راذگب  .نک  هیده  رهـش  هتـسخ  بلق  هب  ار  تا  یمیمـص  هداس و  ياهدنخبل  .نک  راثن  رهش 

.دشاب سوبحم  ناوتان  يدبلاک  رد  تمظعاب ، دنلب و  حور  نیا  دنچ  ره  تسوا ؛

یسوط اروح  / هناردام رهم 

هدرتسگ دیما  يوس  نآ  ات  هودنا ، يوس  نیا  زا  شناتسد  هیاس  هک  یـسک  تسا ؛ هداتـسیا  یـسک  تیاه ، یـسک  یب  يورهار  ياهتنا  رد 
ياه هیوگاو  هاـگیاج  ار  شلد  ماـج  همه ، زا  رتابیکـش  دـناوخ و  یم  ارف  يراـبدرب  ربص و  هب  شنما  راـس  هیاـس  هاـنپ  رد  ار  وت  هدـش و 

.تسا نایوجددم  ياهدرد  یناراب  دنخبل ، یگشیمه  ییافوکش  رد  شهاگن  نامسآ  هک  يا  هدید  رایسب  وت  .تسا  هدرک  وت  یناشیرپ 

!؟ تسیچ ییاون  مه  تفگش  زار  نیا  یناد  یمن  وت 

يوهایه رد  دـنا و  هدرک  هناور  وت  مرگ  هنیـس  يوس  هب  ار  ساسحا  هفطاع و  همـشچرس  تیفاع ، تمالـس و  تسدـالاب  رد  یناـسک  ارچ 
.یتشاد مشچ  چیه  یب  دنا  هتسشن  تبابط  هب  هنازوسلد  .وت  ياه  جنر 

.دننک یم  یجه  تیارب  ار  تیاه  هتفگان  هک  تساه  لاس  دسانش ! یم  ار  وت  تساه  لاس  راگنا 
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، ناگدروخ لاس  هرهچ  كورچ  رب  دـنادرگ و  یم  ار  ترادـخرچ  یلدنـص  هتـسد  ناش ، ینامـسآ  نشور  هیاس  هک  تساه  لاس  راگنا 
! دناشفا یم  رهم  تسد 

تـسود يراهب  زیوآ  لد  رطع  ناشاه  ینابرهم  همه  دـنک و  یم  یعادـت  تا  هنـشت  ناج  رد  ار  انـشآ  یـسح  ناـشمرگ  ناتـسد  شزاون 
يراج ناراکددم ، هاگمدق  دادـتما  رد  تشهب  يوب  .تسافوکـش  هشیمه  تساسحا  غاب  رد  هک  يرطع  دروآ ؛ یم  رطاخ  هب  ار  ینتـشاد 

.تسا

! ینک یم  مگ  ناشرهم  شوغآ  رد  ار  دوخ  هناکدوک  هچ  وت  .دننیشن  یم  تا  يرای  هب  هناردام  دننک و  یم  تهاگن  هناردام  ردقچ 
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هبنش هس 

ریت 1385  27

یناثلا 1427 يدامج   22

Jul.18.2006

ناریا یمالسا  يروهمج  يوس  زا  تینما ، ياروش  همانعطق 598  شریذپ  مالعا 

يدمحم سابع  / اه مخز  مهرم 

.يرادن ار  اهرتوبک  مخز  بات  نیا  زا  شیب  یشون ؛ یم  خلت ، هچرگا  .يوش  نارتوبک  یمخز  ياه  لاب  مهرم  ات  یـشون  یم  ار  ماج  نیا 
.دنراشف یم  ار  اه  نادلگ  يولگ  یگنتلد ، روز  زا  اهراوید  .دنا  هتسب  اه  لگ  لتق  هب  رمک  اه  هیاس  هک  تسا  يرید 

.دـش دـنهاوخ  مهرم  اه  مخز  همه  .دوش  عورـش  ون  زا  دـیاب  زیچ  همه  .دـشاب  زاـغآ  اـجنیا  اـت  ینک  یم  ماـمت  .تسین  طـخ  رخآ  اـجنیا 
.تفای ناوت  یم  اه  مخز  نیا  يارب  هک  تسا  یمهرم  نیرتایمیک  وت ، ياهدنخبل 

هب ار  نامسآ  تیاه  هخاشرس  اب  هک  یتسه  يورـس  نیرتدنلب  وت  .دروآ  دهاوخن  درد  هب  ار  ناملد  یهودنا  چیه  یـشاب ، وت  هک  یتقو  ات 
.دندش رت  کیدزن  زاورپ  هب  اه  هدنرپ  مامت  وت  اب  يا ؛ هتشاذگ  اشامت 

تـساهزور هن ! اما  هآ ؛ یناهج  اب  دنچ  ره  دردرپ ، یلد  اب  دنچ  ره  ینک ؛ یم  اضما  ار  همان  .ییوت  میـسانش  یم  هک  یمکاح  نیرت  لداع 
ياـضر هب  یتـسه  یـضار  .يدنـسپ  یم  شیوـخ  تحلـصم  زا  شیب  ار  نارگید  تحلـصم  یلو  يا ، هدروـخ  ورف  ار  تیاـه  ضغب  هـک 

دـب و لایخ  اب  هک  تساـه  تعاـس  اـهزور و  هک  ارچ  ینک ، یم  اـضما  گـنرد ، یب  .یهد  یم  حـیجرت  زیچ  همه  رب  ار  مالـسا  .تسود 
ییادخ .ادخ  دیما  هب  ینک  یم  اضما  .يرادن  غارـس  نیا  زا  رتدنـسپ  یهار  چـیه  يا ، هدرک  رورم  ار  اه  هار  مامت  يا ، هدز  مدـق  شبوخ 

.دشاب نام  یتخس  ياهزور  ریگتسد  ات  شا  یناوخ  یم  مدزاب  مد و  ره  اب  هک 
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.دنراد هیعاد  هک  یناسک  همه  زا  يرت  کیدزن  حلص  هب  هک  یهد  ناشن  ات  یناشنب ، نانمشد  یناشیپ  رب  مرش  قرع  ات  ینک  یم  اضما 

هتشاذگمالسلا هیلع  یلع  تیادتقم  ياپ  ياج  مدق  هک  یهد  ناشن  ات  تسیچ ، مالـسا  تقیقح  هک  یهد  ناشن  ایند  هب  ات  ینک  یم  اضما 
.يا

.دنک اوسر  خیرات  يارب  ار  نیتسآ  رد  ناهنپ  ياهرجنخ  يوب  رگید  راب  داب ، ات  ینک  یم  اضما 

یجنپ هجیدخ  / وت نامرف  هب  رس 

.ار مناماوت  جنر  هودنا و  مامت  منز  یم  هجض  یگنتلد ، راوید  هب  رس 

.تایلمع ینارون  ياه  بش  ات  اهزیرکاخ ، تشپ  ات  مود  یم  ار  یقشاع  لاس  تشه 

! تباجا دنلب  ياهراوید  تشپ  منز  یم  دایرف  ار  تداهش  لاس  تشه 

.دنزب لوات  تدوجو  دنچ  ره  دنک ، هتشابنا  تا  هنیس  رد  ار  ایند  ياه  غاد  مامت  دنچ  ره  دیشون ؛ دیاب  ار  نارکوش  نیا 

! دراد وت  تعاطا  يوناز  هب  رس  اه  ناج  زونه  ریپ ! يا 

.تسا نارگن  لد  ار  نیمزرس  نیا  ناکدوک  هدنیآ  تیاه  مشچ  مناد  یم  دنمدرخ ! ریپ  يا 

.تناج رب  هتخادنا  یشتآ  هچ  سب ، شتآ  نیا  لوبق  مناد  یم 

گرزب رایـسب  یناحتما  .هتفرگ  ار  شمارآ  مه  دنموزرآ  ناردپ  لایخ  دنک ؛ یمن  تیاهر  يا  هظحل  هدید  غاد  ناردام  هغدغد  مناد  یم 
یگرزب راگزور ، ياهرجاه  ابیز  هچ  دوش و  تسود  ینابرق  ات  يدرب  قشع  خلسم  هب  ار  تیاه  لیعامسا  راو ، میهاربا  ابیز  هچ  وت  دوب و 

! دندرک ییابیکش  ار  تبیصم 

.دنک یم  عطق  نامسآ  هب  ارم  زاورپ  هتشر  همانعطق  نیا  هک  تفریذپ  دیاب 

تـشپ رد  هچ  درادـن ؛ یـسب  شتآ  زگره  ناطیـش  اب  اـم  لادـج  .میرگن  یم  ار  نشور  تسدرود و  قفا  وت ، ناـمرف  هب  رـس  سپ ، نیا  زا 
.نهیم یگدنزاسداهج  هار  رد  هچ  اهرگنس ، رد  اهزیرکاخ و 

.تسام يور  شیپ  زارد ، یهار 

.دنبلط یم  ار  تمالک  توالح  تیاده و  نامراوتسا  ياه  ماگ  و 
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نیدلاردب مظاک  دمحم  / زاغآ ای  نایاپ 

.اهزیرکاخ تارطاخ  هچرتفد  رب  تسا  هداتفا  زاورپ  ترسح  زا  ییاه  هیاس  .نیسپاو  ياه  هظحل  نیا  دنیآ  یم  تداهش  یشون  هعرج  زا 

.دنک یم  تیاکح  اه  ییادج  زا  هک  تسا  يریفس  دیآ ، یم  هک  گنشف  نیرخآ 

.تسا هدش  قاجنس  همانعطق  هب  یظفاحادخ ، خلت  يوب 

.كاخ نیا  نشور  هناوتشپ  ینعی  هدناماج  راهب  تشه  دننک و  یم  همجرت  ار  ناهگان  عادو  ریدقت ، ناتسد  رد  رهز  ریزگان  ياه  هساک 

.داد یم  رس  ار  زاجعا  زا  ییاه  هنحص  دربن ، ناحلا  شوخ  فتاه  راهب ، تشه 

.دوب برغ »  » و بونج »  » گنشق ياه  همان  نوخ  میدید ، یم  هچ  ره  اه  لاس 

.ییالبرک ياهوزرآ  ضغب  شیوخ و  نورد  ندش  رپرپ  سپ ، نیا  زا 

.میهار زاغآ  رد  زونه  ام  دیسر و  نایاپ  هب  ههبج  رد  شتآ ، هلولگ و  ياه  هولج  نیرخآ  نک ! هاگن 

هحفص یمامت  زا  نکـش ، فص  نادرمرویغ  يزات  هکی  ریبکت  زونه  تسا و  هداتفا  لد  هناخ  جنک  رد  نامـسآ  ياه  لاب  وترپ  نک ! هاگن 
.تسا دنلب  خیرات ، ياه 

.دندرک هیرجت  ار  زبس  ندنام  خرس ، ياه  هصرع  رد  هک  دشخرد  یم  یباقلا  زا  رود  ناروآ  مان  مان  ام ، یگداتسیا  روطق  خیرات  رد 

.دوش یم  هدینش  هسامح  نافرع و  روش و  ياه  همزمز  ام  نوماریپ  زونه 

.يونشب دنورا »  » ياه هرانک  زا  ار  نیسح » ای   » ياه همغن  يریگب و  نونج  یجرش  ردنب  تمس  هب  ار  لد  یکدنا  تسا  یفاک 

رد يراج  ياه  نوخ  «، » هلمح ياه  بش  رد  تاجانمزا  هدیکچ  ياه  کشا   » هرطاخ اهزور ؛ نآ  راگدنام  ياه  هرطاخ  مییام و  کنیا ،
...و یجیعود » نازیوالق و  واف و  هکف و  « » خرس ياه  هرطاخ  « ؛» نوگلگ طاقن  رد  ررکم  ياه  یناشف  ناج  «، » اهربعم اه و  لاناک 
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هدازربکا ریما  / خلت

تـسا هدرک  ادیپ  نایرج  هک  تسیچ  خلت  رهز  نیا  دننک ، یمن  هقافا  مادک  چیه  هاگ  چـیه  اهوراد  نیا  ...نارکوش  هچ  ...ورادـشون  هچ 
....ورادشون هچ  ...نارکوش  هچ  ...هتسشن  نوخ  هب  ياه  هتخای  رد  دنک  یم  خوسر  هرذ  هرذ  هک  يرهز  ناسنا ؟ بهتلم  ناگر  رد 

.دنتسین سک  چیه  شتآ  رب  بآ  درک و  دنهاوخن  رثا  کی  چیه  اهنیا 

.دنتسب ار  تداهش  ياهرد  .دش  مامت  هک  نویزیولت  زا  .ویدار  زا  يونش  یم  يراد و  یمرب  رس 

دنتسب هک  مریگ  ار  هناخیم  رد  »

»؟ دنتسکش برای  ارچ  ار  شدیلک 

رد کـشا  دـبوک و  یم  تا  هرجنح  رادـبت  ياـه  هرادـج  رب  یـضغب  .شود  رب  نیگنـس  يا  هـصغ  لد و  رب  یترــسح  اـب  ییوـت ، نـیا  و 
حور .دوش  یم  يراج  تگر  گر  رد  هک  ینارکوش  نوچ  تسا  خلت  رایسب  ربخ  .تسا  خلت  ربخ  .دراذگ  یم  بوشآ  رب  رس  تنامشچ 

! دوبن یگنادرم  مهس  نارکوش  نیا  .دناسوپ  یم  مارآ  مارآ  ار  وت 

.دنداد ینینچ  نیا  داهنشیپ  هک  دندرک  یم  مرش  ناشدوخ  زا  اهنآ  ...میدشن  هتسخ  عافد  زا  ام 

هب هک  میدرکن  زاغآ  ار  یگنج  ام  .میدوب  هدشن  هتـسخ  عافد  زا  ام  .دندرک  زارد  حلـص  تسد  هک  دـندوب  هدز  تلاجخ  شیوخ  زا  اهنآ 
.تداهـش هطـساو  هب  دنایامن  یم  نیریـش  یتخـس  نیع  رد  هک  یعافد  ...ام  سدـقم  عافد  دوب و  اهنآ  ِگنج  نیا  میـشیدنیب -  نآ  نایاپ 

ناغمرا هب  ار  ناج  تداهـش  يالیل  ياپ  رب  هک  قشع  ناورـسخ  ردقچ  دندییاس و  تداهـش  ینیریـش  ناتـسآ  رب  رـس  هک  نونجم  ردـقچ 
.دندروآ

.میدشن هتسخ  شیوخ  عافد  زا  زگره  ام 

.درک دهاوخن  هقافا  مادک  چیه  اهنیا  ...ورادشون  هن  ...نارکوش  هن 
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مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

نایلیلخ يدهم  / راهب ناهگان 

.ار راهب  يوب  هتسب ، ياه  هرجنپ  دننک و  یم  غیرد  اه  هناخ  زا  ار  باتفآ  هتفرگرابغ ، ياه  هشیش 

!؟ میتسه یناتسمز  باوخ  رد  زونه  ام  رگا  تسیچ  راهب  هانگ 

.دشخب یم  باتفآ  ار  اه  هچوک  یکیرات  دنک و  یم  عولط  زبس  یقرشم  زا  هک  تسا  سگرن » لگ   » ِحور راهب ،

ار هدز  نازخ  ياه  ناج  دنک و  یم  يراک  هنیآ  ار  اه  لد  نحـص  شیاه  مدـق  زبس  نینط  دـسر ؛ یم  هار  زا  يزور  راهب ، نیرت  شوپلگ 
.زبس رد  زبس  مرخ و 

: تسا راهب  تقیقح  وا  دوش و  یم  زاغآ  شندمآ  اب  یقیقح ، راهب  هک  تسوا ؛ اب  ناراهب  فطل  تمارک و 

«. مایالا هرضن  مانالا و  عیبر  یلع  مالسلا  »

! ایرد هب  ور  ياه  هرجنپ  اب  میتشاد ، يا  هناخ  شاک 

! دش یم  هاتوک  نامز ، دوبن و  دنلب  هلصاف  ياهراوید  شاک 

« رخآ دوعوم   » يوجو تسج  رد  میتخورفا و  یم  هتفرگ  هم  ياـه  هداـج  هراتـس و  یب  ياـه  بش  رد  ار  يرادـیب  ياـه  سوناـف  شاـک ،
! میدوشگ یم  ییانشور  هب  ور  يا  هرجنپ 

! میدنام یم  »ش  روهظ  » راظتنا مشچ  طقف  میدرک و  یم  كرد  ار  وا  روضح »  » شاک

! میدیسر یم  شمارآ  هب  شراس  هیاس  رد  میدروآ و  یم  نامیا  ناهنپ » دیشروخ   » هب شاک 

.دش یم  مامت  ناماه  هیرگ  میتفای و  یم  تسد  اشامت  ماب  هب  اه  « هنیدآ  » هنییآ رد  شاک 
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! میتسکش یمن  دهع »  » زگره میدورس و  یم  هبدن »  » زور ره  شاک 

؛ میدیمهف یم  ار  راظتنا »  » يانعم شاک 

! دیسر یم  هار  زا  راهب  ناهگان ، ...و 

يدمحم سابع  / یگنتلد يوب 

یکی اه  هناخاقـس  ياه  عمـش  .دـتفا  یم  اه  ماب  تشپ  يور  زاب  قاط  هایـس ، نامـسآ  .دـنوش  یم  نازیوآ  بش  زا  یکی  یکی  اه  هراـتس 
.دنک یم  شوماخ  نایم  رد  کی  ار  اه  عمش  داب ، .دنوش  یم  بآ  یکی 

.دنمهف یمن  ار  هچوک  یگنتلد  اهراوید ،

، گرزبردام دیفس  يرسور  .دنک  یم  تندمآ  رذن  عمش  گرزبردام ، هک  تسا  لاس  دنچ  .دریگ  یم  ملد  هبنش  جنپ  ياهرصع  هشیمه 
.دوش یم  کشا  زا  رپ  دوز ، حبص  زور  ره  وت  دای  هب  هک  دهد  یم  ار  يزامناج  رطع  يوب  هشیمه 

یم ار  گرزبرداـم  قارف  ياـه  کـشا  يوب  زیچ  همه  دراد ، یگنتلد  يوب  زیچ  همه  دـهد ؛ یمن  ار  فسوی  يوـب  ینهاریپ  چـیه  اـجنیا 
.دنراشرس یمیدق  ياه  کشا  رطع  زا  هشیمه  هچقودنص ، يوت  ياه  سابل  یتح  .دهد 

مادک مناد  یمن  .تسادیپ  ناشیاه  مشچ  زا  وت  ندـیدن  ترـسح  هک  تسا  يا  هتفرگرابغ  ياه  سکع  نامکچوک  قاتا  ياه  هچقات  رب 
هنیس لثم  هتفرگ ؛ هتخوس  ياه  عمش  يوب  نامیایند  ییاین ! وت  دنوش و  بآ  اه  عمـش  نیا  ردقچ  متـسیاب ؟ تندمآ  مارتحا  هب  دیاب  هقیقد 

.نام هتخوس  ياه 

نیا رد  منک  شوـمارف  مه  ار  مدوـخ  يادـص  يزور  هکنیا  زا  مسرت  یم  .مـیا  هدرک  ورف  ناـبیرگ  رد  رـس  ییاـهنت ، زا  هـک  تساـهزور 
.دوش یمن  هدینش  نیشام  دتمم  ياه  قوب  زج  ییانشآ  يادص  چیه  هک  ییایند 

ار گرزبردام  لد  عمـش  یهاوخ  یم  یک  سپ  .دـسر  یم  وت  هناـخ  هب  کـی  مادـک  وت ، رد  وت  ناـبایخ  هچوک و  همه  نیا  زا  مناد  یمن 
؟ دش دنهاوخ  رادیب  وت  مالس  رطع  زا  اه  هناخ  نیا  یک  سپ  ینک ؟ نشور 

سپ ات  ایب  دنرادن ؛ ار  یلـصاح  یب  همه  نیا  لاح  مه  نامیاه  سفن  رگید  .میا  هدش  کیدزن  طخ  رخآ  هب  ام  .میوش  یم  مامت  میراد  ام 
.مینک قاشنتسا  هزات  ياوه  تیاه  سفن  رطع  اب  اه ، نرق  زا 
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ییاضر هدیمح  /؟ کیدزن هعمج  مادک 

.دبوک یم  رد  رب  اباحم  یب  متس ، تساه  لاس 

.نامناج دوش  یم  راشرس  هودنا  یپایپ  ياه  نارکوش  زا  تساه  لاس 

.دبوشآ یم  ار  نامناج  اه ، بش  یگدیروش  میراذگ و  یم  مدق  یکیرات  رد  مینیبب ، هکنیا  نودب  تساه  لاس 

.تسین یکیرات  همه  نیا  يارای  ار  ام  میکانساره و  تساه  لاس 

؟ میا هدیشک  شود  رب  وت  یب  تساه  لاس  هک  ار  یجنر  يرگنب  نام  هتخیرورف  ياه  هناش  رب  ات  ییاجک 

؟ میزورفارب ار  هنیآ  غارچ  مینک و  نشور  هدوشگ  یحبص  رب  کلپ  ات  ییاجک 

؟ میزیرگب وت  هانپ  رد  مهو ، ياه  هیاس  زا  ات  ییاجک 

؟ ینک نک  هشیر  تسا  هدناود  هشیر  كاخ  رد  هک  ار  یملظ  ات  تتلادع  ناتسد  تساجک 

يادـص هار ، رد  هعمج  نیا  رگا  .مینز  یم  دایرف  ار  تندـمآ  قاتـشم ، ياه  مشچ  اب  .تسین  یناما  زین  ندیـشک  سفن  يارب  یتح  اـجنیا 
تنهاریپ تسد  رد  غارچ  میناخرچ و  یم  مشچ  هدوشگان  هدوشگ و  ياه  هرجنپ  مامت  تشپ  زا  میونشب ، ندمآ  ریسم  رد  ار  تیاه  ماگ 

.مینک یم  مشچ  يایتوت  میناکت و  یم  هار  رابغ  زا  ار 

ار نامدـیما  نیا ، زا  سپ  زور  مادـک  .میناوخ  یم  ارف  تیاه  ماگ  یناـمهیم  هب  ار  دیـشروخ  میزادـنا و  یم  گـنچ  رون  ياـه  هخاـش  رب 
؟ ینک یمن  دیماان 

؟ ینک یم  زیر  هفوکش  ار  نامیاه  تسد  هار ، رد  راهب  مادک  .تسوت  ياه  تسد  رد  نیمز  تشونرس 

؟ ینک یم  نامهیم  گنر  رون و  هب  ار  ام  کیدزن ، راهب  مادک 

.یهد یم  نایاپ  ار  یلاوح  نیا  نیگمهس  ياه  بش  یسر و  یم  نامسآ  زرم  زا  دنلبرس 

روـن و رد  قرغ  اـت  يزیوآ  یم  يا  هدروآ  تیاـه  تـسد  رد  غارچ  هـچ  ره  راـظتنا ، دوـلآ و  هـم  ياـه  ناتـسغاب  رب  ییآ و  یم  دـنلبرس 
.میوش ییانشور 

یم تانئاک  مامت  ار  راظتنا  نامـسآ ، سنرقم  ياه  فقـس  ریز  سفنت  .تنتـساوخ  يارب  میا  هداتـسرف  رون  هاـگراب  هب  ار  ناـمیاه  تسد 
؟ کیدزن هعمج  مادک  .دوارت 
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نایلیلخ يدهم  / مریم یم  وت  یب 

منایرگ تمغ  زا  راهب ، ربا  نوچ 

منالان وت  يور  رجه  ز  دعر ، نوچ 

دروخ تنارجه  مغ  رد  ملد  هک  ینوخ 

مناماد رب  هتخیر  ورف  هدید ، زا 

.دنهد یم  مزاورپ  تصرف  هک  ار  ناراب  مراد و  تسود  ار  اهربا 

.دنتسه مقیمع  هنهک و  ياه  مخز  مهرم  هک  ار  ییاهنت  مراد و  تسود  ار  کشا 

.تسوت دای  رطع  زا  راشرس  هک  ار  ما  هنابش  ياه  توکس  و  دنیوگ ، یم  تیاه  مشچ  زا  طقف  هک  مراد  تسود  ار  میاه  لزغ 

.دیوگ یمن  خساپ  یتسد  چیه  مالس  ار  میاه  بورغ  یگنتلد  تسین و  یسک  ما  یسک  یب  ياه  ناشکهک  رد  وت ، زج 

.دشخب یمن  شمارآ  يرتوبک  چیه  دنخبل  ار  ما  هناخ  ياهراوید  درادن و  روضح  نم  تبیغ  دادتما  رد  سک  چیه  وت ، زج 

 . ...دنک یمن  رواب  ار  ما  هدیروش  ياه  عامس  دونش و  یمن  ار  متوکس  دایرف  سک  چیه  وت ، زج 

! نک یباتفآ  ار  دنخبل  یب  ياهزور  ایب و 

! نک یبآ  ار  ییاهنت  ياه  غاب  ایب و 

! نک یباتهم  ار  ایرد  هب  ور  ياه  هرجنپ  ایب و 

.دنز یمن  مدق  اه  هناورپ  اب  دسیون و  یمن  ار  نامسآ  سک  چیه  تسا ؛ نیگنس  اه  تسد  مجح  وت ، یب 

.دنا يربا  اه ، هناخ  مامت  دننک و  یم  بورغ  اه  لگ  دنوش ؛ یم  هتسخ  اه  هرجنپ  وت ، یب 

 . ...دنز یمن  رس  اه  هنییآ  تولخ  هب  دنک و  یمن  یتشآ  اه  هراتس  اب  سک  چیه  دنوش ؛ یم  هدرمژپ  اهوزرآ  وت ، یب 

.دنوش یم  مامت  میاه  بش  دننک و  یمن  تبرغ  ساسحا  رگید  میاه  بورغ  مشاب ، رگا  وت  اب  هآ !

.منک یم  زاورپ  موش ، یم  زاغآ  منک ؛ یم  زاب  رپ ، مشاب ، رگا  وت  اب 
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، وت یب  اما 

؛ دریگ یم  هناهب  ملد  زور ، ره 

، ییاین رگا  و 

! دریم یم 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / هعمج ِیگنتلد  يور  هبور 

.بورغ تعاس  رد  تسرد  ما ؛ هتسشن  هعمج  یگنتلد  يور  هبور 

نارکمج ياه  نابایب  رد  ار  راظتنا  کشا و  زامناج  زور ، نیمتفه  ناتـسد  .دنک  یم  دادـیب  قشع  طیحم  رد  یـشوهدم ، یگتـشگرس و 
رتافد رب  قارف  ياـه  یتیبود  .تسا  هتفرگارف  ار  هعمج  ییاـهنت ، يوب  ضغب و  .دـنناوخ  یم  ارف  ار  لد  تبرغ ، ياـهرازین  .دـنارتسگ  یم 
كاخ نیا  اب  ینامـسآ  ییابیز  تشاد ؛ دیما  دیاب  تسا ؛ هدـش  هتخود  هطقن  نیرت  یـشرع  هب  اه  مشچ  نانچمه  اما  دـکچ ؛ یم  نایکاخ 

.دنسر یم  یقالت  هب  يزور  هار ، هب  مشچ 

یتفگش ياه  گرب  میوقت ، .دوش  یم  يراج  ناسنا  حور  هدیتفت  ریوک  رد  یکاپ  زا  یسونایقا  .دنـسر  یم  هشیمه  زا  يدلوت  هب  تانئاک 
.دننک یم  ساسحا  شیوخ  ماک  رد  ار  رادید  دهش  لاب ، کبس  ياه  هژاو  .دروآ  یم  ناغمرا  هب  ار 

.راکنا هرد  نانیشن  بش  نامشچ  لباقم  رد  داد ؛ دهاوخ  هفوکش  ام  بل  رب  نشور  يدنخبل  زور ، نآ 

نادامار نیرسن  / وت هاگن  زاوشیپ  هب 

كاخ ياـهزیلهد  ماـمت  رد  ناراـب  يوب  دـچیپ و  یم  ملد  ياـه  هچوک  سپ  هچوک  ماـمت  رد  یگنتلد  رطع  مناوخ  یم  هک  هبدـن  ـالوم !
.دوش یم  هدنکارپ  مناج  هدروخ 

شا ینابرهم  تعـسو  رد  ار  مگنت  هنیـس  یبوررابغ و  ار  میاـه  مشچ  هنیآ  تشزاون ، ياـه  تسد  منک  یم  سح  مناوخ ؛ یم  هک  هبدـن 
.دنک یم  قرغ 

؟ دز تنامسآ  یبآ  تمس  هب  یلپ  دش  یم  هناهب  مادک  هب  دوبن ، رگا  هنیدآ  الوم !
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دایرف ار  تدنلب  مان  یتسه ، تارذ  مامت  اب  اون  مه  تساخرب و  تحار  رتسب  زا  دش  یم  هناقـشاع  ياوجن  مادک  قوش  هب  دوبن ، رگا  هبدـن 
؟ دز

؟ دندرک یم  انمت  ار  تجرف  رد  لیجعت  دنتشاد و  یمرب  اعد  هب  تسد  رظتنم ، ياه  لد  همه  نیا  دیما  مادک  هب  يدوبن ، رگا  وت  و 

ره اه  هرجنپ  دـنیآ و  یم  تهاـگن  زاوشیپ  هب  زور  ره  اـه  هنیآ  .دنتـسه  تندـمآ  هار  هب  مشچ  زونه  تنارظتنم  ادـخ ! موتحم  هدـعو  يا 
.دنیاشگ یم  شوغآ  وسارف  ياه  هداج  تمس  هب  حبص ،

! ناشچب كانلوات  هنشت و  ياه  بل  رب  ار  هفطاع  نامیا و  ياکنخ  نیچرب و  ار  متس  راموط  ایب و 

! نک يراج  رشب  ياه  گر  رد  هرابود  ار  نتسیز  قوش  روایب و  اه  لد  ینامهیم  هب  ار  راهب  ایب و 

يربکا همطاف  / رظتنم منم !

تـسد يدرگرب و  وت  ات  سای ؛ رد  قرغ  ياه  هچوک  نیـشن  ناراب  یبنلا ، هنیدم  هتـسکش  بلق  ارماس ، هتـسشن  تهب  هب  ياه  هراتـس  منم ؛
.يریگب ار  رهش  هتسخ 

! هچبلح هتفخ  هلجح  هب  سورعون  قارع و  هدیپت  نوخ  هب  هنیس  ینسوب ، هدروخ  مخز  ناتسد  نیطسلف ، يانیبان  ناب  هدید  منم ؛

يراهب تساه  لاس  هک  نامیا  هرارشرپ  ياه  قیاقش  اب  دازمه  نوراک ، رد  قشع  ياسر  ياوآ  رهشمرخ ، هتخوس  ياه  لخن  دنزرف  منم ؛
.ما هدیدن 

! قارف هتسخ  رفس  مه  ترجه و  هدیرد  يولگ  ییابیکش ، ریپ  کچیپ  راظتنا ، هدز  لوات  ياه  تسد  منم ؛

؛ دور دنورا  ییاهنت  ناتسزوخ و  ینرب  هدیرب  ياهرس  زاوها ، هتخوس  ياه  هناخ  خرس  ياه  ياه  درگنسوس ، نامیتی  کشا  لالز  منم ؛

! قشع هنشت  لحاس  راظتنا ، هنابش  ياه  هیوم  جرف و  يانمترپ  ناتسد  هتسکش ، لد  ینارظتنم  ياه  مشچ  يرآ ،

.يرارق یب  دایرف  نارازه  داهرف  يراد ، هدنز  بش  اه  لاس  نونجم 
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.دناشک یم  نامیا  زبس  غاب  هب  ارم  وت ، ياه  فرح  یبآ  شمارآ  طقف  هک  تساپرب  ملد  رد  یتمایق  نانچ 

هتسشن راظتنا  هب  تا  هنابش  ياه  هدجس  رد  ار  قشع  زیخاتسر  هک  دیارس  یم  ییاه  هراتس  زا  میارب  هک  بش  هدز  مغ  نامـسآ  نیا  منم و 
.دنا

رب ات  تیاه  مدق  رتوبک  يارب  دنا  هداد  رـس  تسا ، یبیرغ  یتیبود  هچ  ره  دـناوت و  ياپدر  لابند  هب  هک  رهـش  ياه  هچوک  سپ  هچوک  و 
.يرذگب قشع  رادیب  رحس  ات  ياه  مشچ 

دناهرب تلفغ  يدبا  باوخ  زا  ار  شا  هتفخ  بادرم  هب  نارفولین  وت ، مالک  حیسم  دیاش  هک  تسا  یتولخ  رامش  هیناث  هدز ، مغ  رهش  نیا 
.دناشنب اّنبر  دیپس  هداجس  رب  هرابود  و 

ياه هناش  رب  وت  دـننک ، ناراب  هسوب  ار  تمودـق  ياه  گربلگ  يدرگرب و  وت  ات  دـنا ، « ندوب وت  یب   » درگ هچوک  غاب ، ياه  هناورپ  ماـمت 
! يدرگ یمرب  نآ  زا  هک  یهار  دوش  ناراب  هراتس  ینیشنرهش و 

.زیر هراتس  ییادر  اب  يراوس ؛ نامه  وت 

يارب قایتشا  هک  دـنروایب  نامیا  هرابود  رهـش ، مدرم  ینزب و  دـنخبل  وت  ات  دـنا  هتفرگ  اوأم  وت  ياه  مشچ  جـنک  رد  هتـسخ  ياه  میرکای 
.تسا هدرمن  هشیمه 

رد راظتنا  ياـه  هعمج  همه  ياـپ  هب  يزیر و  یم  رهم  ناراـب  ناـشجایتحا  ياـه  هساـک  رد  هک  راـظتنا  ناـکدوک  دـسر ، یم  هک  بورغ 
...یناوخ یم  تامس  ياعد  ناشرانک 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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